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Riikka löytää pyhän neuloessaan, s. 2.
Zipporim-kuoro löysi liikkeen, s. 7.
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Hauras Haiti 
Yhteisvastuukeräys käynnistyi
                                               keskiaukeama
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Kirkkohallituksen 
kolmivuotisen Py-
hä-hankkeen pro-
jektisihteeri Riikka 
Myllys, missä pyhä 

lymyää? 
Pyhä lymyää pysähtymisessä, hil-

jaisuudessa ja rauhallisuudessa. Se 
lymyää Jumalan kohtaamisessa. 
Hidastaminen herkistää kokemaan 
pyhää. Silloin on mahdollista taas 
nähdä Jumalan työ itsessä, muissa 
ja luonnossa. 

Yhteiskunnassamme pyhän 
edelle on kasvanut kiire. Se ei ole 
ainoastaan kalenterin tukkoisuutta, 
vaan jatkuvaa ulkopuolelta tulevaa 
vaatimusta kehittyä ja uudistua. Se 
on myös itseen käpertymistä ja tois-
ten ihmisyyden unohtamista.

Toisaalta pyhä lymyää elämän 
raja- ja käännekohdissa: syntymässä 
ja kuolemassa, yllättävissä iloissa ja 
suruissa. Ne pakottavat meidät koh-
taamaan sen, ettei elämä ole meidän 
käsissämme. Pyhä on suurempaa 
kuin oma elämämme tai kokemuk-
semme.

Mikä on pyhän ja kärsimyksen 
suhde?
Minulle on selvää, ettei kärsimys ole 
pyhää. Kärsimys on aina Jumalan 
hyvän luomistyön rikkoutumista. 
Meidän tulee poistaa toinen toisem-
me kärsimystä kaikin mahdollisin 
keinoin. Ihmisen pyhyys ei vähene 
katastrofien tai oman elämän rik-
konaisuuden edessä.

Sen sijaan joskus kärsimys voi 
johdattaa pyhän luo. Silloin ihmi-
nen joutuu toteamaan oman pie-
nuutensa ja kykenemättömyytensä 
suuremman edessä. Pyhä on myös 
vavisuttava.

Miten pyhän voi kohdata?
Pyhän kohtaamiseen on varmasti 
yhtä monia tapoja kuin on ihmi-
siäkin. Moni suomalainen sanoo 
kohtaavansa pyhän luonnossa: sen 
hiljaisuudessa, jylhyydessä ja kaune-
udessa. Jollekin toiselle pyhä puhuu 
ihmisten välisissä kohtaamisissa.

Kirkko tarjoaa monia mahdol-
lisuuksia pyhän kohtaamiseen: ju-
malanpalvelukset ja kirkolliset toi-
mitukset, kirkkotilat ja konsertit, 
hiljaisuuden retriitit ja mystikkojen 
tekstit, Raamatun lukua ja ruko-
usta unohtamatta. Kohtaaminen 
seurakunnan työntekijän kanssa voi 
herättää pyhän kokemuksen.

Onko kirkko karkottanut pyhää 
jäykkyydellään? Entä media nos-
tamalla julkisuuteen tyypillisim-
min homo- ja naispappeuskiistat?

En usko, että kirkko olisi kar-
kottanut pyhää, kyllä me sitä edel-
leen kannamme mukanamme. Ehkä 
me kirkossa emme aina tarpeeksi 
herkin korvin kuule sitä pyhän kai-
puuta, jota on olemassa. 

Uutisotsikoksi pyhästä ei edel-
leenkään oikein ole, joten sillä sa-
ralla kirkon kiistat ja kurtut peitto-
avat sen edelleen. Siitä huolimatta 

mediaan mahtuu myös pohdintaa, 
keskusteluja ja mielipiteitä. Niissä 
toivon kirkon äänen ja pyhän myös 
kuuluvan.

Mistä pyhä hengittää - mitä ihmi-
sen pitää huolehtia, jotta pyhä saa 
vapaasti virrata?

Pyhä hengittää Pyhästä, Juma-
lasta. Se on tuonpuoleisen puhuri 
tässä maailmassa. Siinä mielessä se 
tulee ja menee meistä ihmisistä piit-
taamatta. Tarvitsemme pyhää. Sik-
si on hyvä huolehtia, että tunnistaa 
pyhän tuulahduksen, kun se omalle 
kohdalle sattuu.

Mikä on pyhin kokemuksesi? Min-
ne menet kokemaan pyhää?

Itse kohtaan pyhän monin ta-
voin. Hiljainen koti, lämmin sohvan 
nurkka ja käsityöt kädessä herkistä-
vät siihen parhaiten. Silloin ajatuk-
set saavat lentää.

Pyhin kokemukseni taitaa olla 
se, kun monen vuoden aprikoinnin 
jälkeen vihdoin koin hyvin selvästi, 
että haluan papiksi. Olin tuolloin 
jo valmis teologi ja ollut useamman 
vuoden työelämässä. Tuonkin oi-
vallukseni taisin saada aurinkoisena 
kevättalven päivänä sohvallamme 
kutoessa.

Lapsuusmuisto Kuopiosta?
Lapsuuteni oli aika eläväistä, sillä 
asuin Männistössä kerrostalossa, 
jossa oli paljon ikäisiäni lapsia, tyt-
töjä ja poikia. Muistan hyvin monet 

päivät, jolloin olemme leikkineet 
pihallamme. Kaikenlainen liikku-
minen oli suosittua: hyppynarulla 
hyppiminen, jalkapallon pelaami-
nen ja pulkkamäestä laskeminen. 
Olin myös kova lukemaan ja hau-
tauduin usein kirjoihin. Olin kiin-
nostunut monista asioista ja jos-
sain vaiheessa lempikirjojani olivat 
muun muassa Spectrum-tietosana-
kirjasarjan kirjat.

Olivatko kirkon työssä olevat van-
hempasi hengellisinä ohjaajinasi? 
Miten seurakunta oli läsnä kasvu-
ympäristössäsi?

Vanhempieni mukana olen kas-
vanut kirkkoon. Etenkin äitini Ulla 
Turusen kanssa olemme jakaneet 
monia kokemuksia ja ajatuksia. 
Pienenä taas kiersin paljon isäni 

mukana töissä, rippikoulujakin oli 
useampi takana ennen viittätoista 
vuotta. Minua on kasvatettu ilta-
rukouksilla ja –virsillä, Raamatun 
kertomuksilla sekä monilla opetta-
villa tarinoilla.

Seurakunta on ollut olennainen 
osa kasvuympäristöäni. Pienenä tu-
tuksi tulivat pyhäkoulut, seurakun-
nan kerhot ja jumalanpalvelukset. 
Rippikoulun jälkeen olin isosena 
ja kerhonohjaajana. Siitä asti kun 
3-vuotiaana muutin Kuopioon, 
vierellä kulki koko ajan Mertasen 
Reetta, ikuinen ystäväni. Hänen 
kanssaan olen kokenut monet py-
hät hetket.

Ulla Remes

Kuopion 
Männistössä 

kasvanut
Riikka
Myllys

pohtii nyt 
töikseen
pyhää.

Riikka Myllys muistuttaa, että hidastaminen herkistää kokemaan pyhää.

Pyhä on luterilaisessa kirkos-
sa teemana vuosina 2010-2012. 
Sillä halutaan rohkaista pyhän 
etsimiseen ja lähestymiseen, 
vahvistaa kristillistä uskoa ja 
elämäntapaa sekä edistää luo-
makunnan hyvinvointia. Pyhää 
katsotaan kolmesta ikkunasta, 
joita ovat Jumala, Pyhä aika ja 
Luomakunta. Ne avaavat näkö-
kulmia kirkon uskoon ja hen-
gelliseen elämään, pyhäpäivään 

ja elämän rytmiin sekä ihmisen 
ja luomakunnan pyhyyteen. 

Vuonna 2010 aiheena on 
Häivähdys Pyhää. Se muistut-
taa siitä, että pyhä on aina häi-
vähdys, eikä sitä voi omistaa. 
Se kutsuu etsimään pyhää, sen 
häivähdyksenomaisiakin ilme-
nemismuotoja.

Tietoa Pyhä-teemasta löytyy net-
tisivuiltaevl.fi/pyhä.

Häivähdys pyhää

Pyhä on tuonpuoleisen puhuri
Markku Mattila

�



Tohvelisankari

pääkir joitus

k o l u m n i
Jarkko Maukonen 

Kirjoittaja on Kuopion 
seurakuntayhtymän 

nuorisokanttori.

Kohti 
järjestystä
Elämän Epävakaa ja turvaton olemus 
on kirjaimellisesti järisyttänyt maailmaa 
viime viikkoina. Haitin tuhoisa maan-
järistys toi yli kolme miljoonaa ihmistä 
käytännössä kokonaan muun maailman 
avun varaan ja osoitti samalla myös 
hirmumyrskyn ja korruption koetteleman 
valtion heikkoudet. Järjestyksen ja kes-
tävän avun saaminen kestää vielä kauan.

myös suomalainEn media on kiidättä-
nyt paikan päälle runsaasti toimittajiaan. 
Kirkon Ulkomaanapu tekee työtä pahim-
milla alueilla maaseudulla pakolaisten 
parissa. Toimittajat ovat jalkautuneet 
vain pääkaupunkiin ja viestittäneet 
lähinnä Suomen Punaisen Ristin toimin-
nasta.

miksi tarvitaan monia kertomaan sa-
maa tarinaa? Kun juomavedestäkin on 
kalman hajun keskellä pula, olisi syytä 
jatkossa miettiä, millainen median toi-
minta on eettisesti oikein ja kestävää ja 
mikä voitaisiin jättää valtakunnallisten 
uutistoimistojen hoidettavaksi. Ihmisen 
hädästä kertominen on muutenkin tai-
tolaji, vaikka kertoa pitääkin. Median 
on kuitenkin tärkeää seurata jatkossa 
sitä, meneekö kaikki avustusraha todella 
perille.

Haitin tilannE oli ennen järistystäkin 
katastrofaalinen. Juuri siksi se oli jo 
valittu kirkon Yhteisvastuukeräyksen 
avustuskohteeksi. Nyt Haitissa hallitsee 
kaaos, jossa avustusjärjestöt eivät löydä 
keskinäistä koordinaatiota ja apua ei 
saada kunnolla perille.

suomalainEn Kirkon Ulkomaanapu 
korostaa auttamistyössään yhteistyötä 
paikallisten kanssa ja sellaisten työmuo-
tojen käyttöä, joka palvelee maata ja sen 
asukkaita sen jälkeenkin kun auttajat 
ovat lähteneet. Se myös jää auttamaan 
jälleenrakentamisessa.

kaikilla järjEstöillä ei ole sama 
strategia. On syytä saattaa globaali 
auttamistyö yhteisen kehittämisen pariin 
entistä tiiviimmin, jotta vaativassa ja 
rankassa avustustyössä ei mene turhaan 
voimia sellaiseen, joka voitaisiin hyvällä 
suunnittelulla estää.

viisasta rEagointia tapahtuneeseen 
oli Yhteisvastuukeräyksen aikaistaminen. 
Järkyttävän tapahtuman jälkimainin-
geissa on ollut hienoa nähdä erityisesti 
nuorten halu auttaa. Myös kuopiolaiset 
ovat avoimin sydämin ja kukkaroin ot-
taneet asiakseen hätään joutuneiden 
auttamisen. Hienoa!Kymmenvuotiaana luin paljon. 

Viisikot, Välskärin kertomukset ja 
Grimmin (sensuroimattomat) sadut 
olivat top kymppiä. Ja sarjikset! 

Akua tietenkin lukivat kaikki, Teräsmies ko-
lahti postilaatikkoon säännöllisesti ja Jo-
ensuun divareista piti käydä kaivelemassa 
Hämähäkkimiehet ja Batmanit.

Uravalintakin oli tuolloin selvä. 
Supersankari! Rikollisuus kun on uu-

siutuva luonnonvara, eikä sitä kitkemäs-
sä tule tuskin koskaan olemaan riittävästi 
osaavaa väkeä. Varma työpaikka siis. Upeat 
trikootkin itselleni ja työparilleni suunnitte-
lin. Lihasten kasvua ainoastaan piti odottaa 
muutama vuosi...

Vaan ei tullut supersankaria, tuli kirk-
komuusikko. Pullistelevia lihaksia yhä edel-
leen odottelen, eikä sankariasukaan koskaan 

valmistunut. Rikollisuus sen sijaan maassa 
rehottaa yhä, mutta onneksi sen selvittämi-
nen on nykyään asiallisesti pukeutuneiden 
ammattilaisten käsissä. 

Me ollaan sankareita kaikki, veisataan 
tutussa laulussa. 

Biisi on klassikko, oikeastaan nerokas 
sellainen, mutta sen sanoma on aika paksua 
skeidaa. Jokainen ihminen on arvokas, kyllä. 
Jokainen on ainutlaatuinen, Jumalan luoma 
ja kalliisti lunastama. Kyllä, ehdottomas-
ti, siitä ei neuvotella. Mutta sankaruus ei 
ole subjektiivinen oikeus, se on ansaittava. 
Sankarit uskaltavat luopua omasta hyväs-
tään eivätkä sysää vastuuta ratkaisuistaan 
toisten harteille. 

Televisiota en nykyisin juurikaan ehdi 
katsoa, mutta jo muutamana vuonna 24 on 
koukuttanut minut. Sarja on hölmö, miltei 

idioottimainen, väkivaltainen, laskelmoitu 
ja isolla rahalla tehty. Toisin sanoen kaikkea 
muuta kuin oma elämä. 

Mutta päähenkilö Jack Bauer on su-
persankareiden heimoa, vaikkakin huono 
roolimalli. Vaan eipä olekaan helppoa pe-
lastaa Yhdysvaltoja terroristeilta kahden-
kymmenenneljän tunnin aikana syömättä, 
juomatta ja käymättä vessassa. Ja vieläpä 
omalla riskillä.

Alkusyksystä ostin tohvelit. 
Halvat, mutta mukavat. Joten kotonakin 

on hyvä välillä heittää kirja sivuun, nousta 
sohvalta, vetää tohvelit jalkaan ja olla ar-
kinen jackbauer. Voi vaikka imuroida keit-
tiön ja tyhjentää tiskikoneen vuorokauden 
sisällä. Sankarillisesti, vaikka ei olisi edes 
oma vuoro.

Kaunistelematta kuolemasta

Ulla Remes 
ulla.remes@evl.fi

”Olen nähnyt vainajia, viipynyt 
krematoriossa, kulkenut omais-
ten kanssa.”

Valokuvataiteilija Minna 
Havukainen sanoo kuoleman 
useinkin istuneen olkapäällä.  
Hän näkee kuoleman kauniina, 
mutta kaunistelematta.

Mittava yhteinen 
tapahtuma
Minna Havukaisen Exitus 
–näyttely on tulossa Kuopion 
WB –valokuvakeskukseen. Va-
lokuvanäyttely avataan pyhäin-
päivänä, jolloin siihen liittyy 
Kuopion seurakuntien kanssa 
toteutettava mittava pyhäinpäi-
vän tapahtuma siunauskappe-
leissa sekä Tuomiokirkossa.

Tapahtuman yhteistyöta-
hoina ovat WB -valokuvakes-
kuksen sekä Kuopion seura-
kuntayhtymän lisäksi Isak ry., 

Savon ammatti- ja aikuisopiston 
Muuruveden yksikkö, SHT -
tukku, Hautaustoimistojen 
Liitto, Kuopion ortodoksinen 
seurakunta sekä Kuopion kau-
punginorkesteri.

Taikin valokuvataiteen mais-
teriopiskelijat valmistavat Gal-
leria 12: een kuolemaan liittyvän 
Kosketus –näyttelyn. Kino Ku-
vakukkoon suunnitellaan eloku-
vafestivaalia surun ja kuoleman 
teemasta.

Pyhäinpäivänä 6.11. sekä Py-
hän Markuksen että Pyhän Pie-
tarin kappeleissa on kuolemaan 
ja suruun liittyviä luentoja sekä 
musiikkia puolestapäivästä puo-
leenyöhön. 

Kappelin eteiseen tulee vii-
vähtämispaikaksi kahvio, jonne 
voi pysähtyä jakamaan ajatuk-
siaan. 

Arkkukimppu ja 
muistomeri
”Tämä tapahtuma antaa luvan 
puhua surusta ja kuolemasta 
suoraan”, sanoo valokuvataitei-
lija Minna Havukainen, joka 
yhteistyökumppaniensa kanssa 
järjesti viime pyhäinpäivänä vas-
taavan tapahtuman Turkuun. 

”Sureva ajattelee, ettei surua 
saisi näyttää. Pelätäänkö, että 
se tarttuu? Mutta suru kuuluu 
elämään.”

Sinipipoinen vanha mies 
pusertaa tiukasti tuhkauurnaa 
sylissään. Punaiset ruusut ovat 
pojan jäähyväiset äidille. Kuole-
van kädet. Vainaja arkussa.

Näyttelyillään 41 –vuotias 
kolmen lapsen äiti Minna Ha-
vukainen haluaa antaa kuole-
malle kasvot ja herättää puhu-
maan kuolemasta. 

Havukainen viipyy omaisten 

luona, päiviä, joskus viikkoja. 
Kuva, joka jää jäljelle on pieni 
osa työstä.

”Kuolema on kuin viilto, 
murroskohta. Olen ollut pako-
tettu ajattelemaan myös omaa 
kuolemaani. Se on tuonut loh-
dullisuutta.” 

Turussa vietetyssä pyhäin-
päivän tapahtumassa muutamat 
omaiset saivat toivoa itselleen 
sidottavan arkkukimpun. Niin 
teki myös Havukainen. ”Se oli 
iloinen ja voimakas, mutta myös 
herkkä ja hauras.” 

Ajatus toteutetaan muisto-
kimppuperformanssin nimellä 
myös Kuopion tuomiokirkon 
edustalle tai läheiseen puis-
toon.

Kirkon pihaan rakentuu py-
häinpäiväksi myös muistotulien 
meri.

Lahja Pyykönen

Suru ja kuolema tuodaan näkyviin marraskuussa Kuopiossa.

Miikka Kiminki

Irja Hiltulan kukkateos. Takana Minna Havukaisen Exitus  -teoksesta osat Kädet ja Vainaja.
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Markkinat ja seurat
Paavo Ruotsalainen innostui Kuopi-
on markkinoilla käydessään Savon 
Prikaatin torvimusiikista niin, että 
hän liittyi marssirivistöön ja löi tah-
tia kämmenillään.
Noilta ajoilta periytyvät myös Kuo-
pion markkinaseurat. 
Kuopion tuomiokirkossa keskiviikko-
na 27.1. klo 18 seuroissa puhuvat 
piispa Matti Sihvonen, kansainvälis-
ten asioitten sihteeri Alpo Järvi sekä 
tuomiorovasti Ilpo Rannankari.
Torstaiaamuna 28.1. aamuseurat pi-
detään ennen markkinoille lähtöä klo 
9 Keskusseurakuntatalossa.

Konsta Pylkkänen 
kirjallisuuspiirissä
Veikko Huovisen kirjaa Havukka-
ahon ajattelija käsitellään kirjalli-
suuspiirissä Alavan seurakuntakes-
kuksessa (Keihäskatu 5) torstaina 
28.1. klo 14. Havukka-ahon ajattelija 

on nähtävissä parhaillaan myös elo-
kuvateatterissa.

Perheen  
pyhäpäivä

Puijon kirkossa sunnuntaina 31.1. 
klo 16 perheen pyhäpäivän kirk-
kohetki.
Kallaveden kirkossa sunnuntaina 
7.2. klo 16 perheen pyhäpäivän 
Mukulamessu.
Männistön vanhassa kirkossa sun-
nuntaina 7.2. klo 16 perheen pyhä-
päivän kynttiläkirkko.
Siilinjärven kirkossa sunnuntaina 
7.2. klo 10 perhemessu.
Vuorelan kirkossa sunnuntaina 7.2. 
klo 13 perhemessu.

Pyhä elämä 
ja pyhä päivä
Luentosarja Pyhästä jatkuu Siilinjär-
ven seurakuntatalossa keskiviikkoisin 
klo 18.

Keskiviikkona 3.2. on aiheena Py-
hä elämä. Alustajana rovasti Sirpa 
Yli-Kotila, kommenttipuheenvuoro 

•

•

•

•

•

•

lehtori Jari Kolehmainen.
Keskiviikkona 10.2. Siilinjärven 
kappalainen Tapio Lepola puhuu 
Pyhästä ateriasta. Kommentti-
puheenvuoron antaa Siilinjärven 
kunnanvaltuuston puheenjohtaja 
Ilmari Hartikainen.
Keskiviikkona 24.2. aiheena on 
Pyhä päivä. Pastori Eero Holma 
alustaa, kommentin antaa kauppias 
Helena Koponen. 

Runoja Unkarista
Runoja Unkarista ja muualtakin – ru-
nomatinea pidetään Korttelimuseos-
sa sunnuntaina 7.2. klo 14. Matinean 
juontaa toimittaja Hilkka Sipilä. Ylei-
sö voi itsekin esittää valitsemiaan 
runoja.
Matinean taustavoimana on Suomi-
Unkari –seura.

Sururyhmä 
Siilinjärvellä
Sururyhmä läheisensä menettäneille 
alkaa Siilinjärven seurakuntatalossa 
keskiviikkona 24.2. klo 18. Ohjaajina 
ovat diakoniatyöntekijä Raija Halli-
kainen sekä rovasti Yrjö Jokiranta.

•

•

Ilmoittautumiset kirkkoherranviras-
toon 12.2. mennessä puh. 017 288 
4600.

Zipporim -kuoro 
juhlakonsertissa
Kuopiolainen israelilaista musiikkia 
esittävä Zipporim –kuoro konsertoi 
Siilinjärven seurakuntatalossa sun-
nuntaina 7.2. klo 14  sekä Alavan 
kirkossa Kuopiossa klo 18. 
Kuoroa johtaa Leila Savolainen. Han-
na Karholan johtama ryhmä esittää 
israelilaista karkelointia.
Kuoron perusti 30 vuotta sitten Ari-
ela Toivanen. Tällä hetkellä kuorossa 
on 30 laulajaa. Huhtikuussa Zipporim 
–kuoro konsertoi myös Israelissa.

Teachings in Faith
Teaching in Faith is a group for 
young adults who wish to uncover 
the secrets of Christian faith and 
find a place in the Church.
Sundays 16-18 Neulamäki Church.
31.1. Introduction: Life´s Journey
14.2. Who I am? What is happiness?
28.2. Who is God?
For more information Panu Ranta-
kokko 050 430 5672.

t a m m i v i n k i t

t a p a h t u u

r.kolehmainen@dnainternet.net

lahja.pyykonen@evl.fi

Lasten Pakkaspäivät 24.–31.1. 
Kuopion Muotoiluakatemia, Tai-
temia-galleria: For winters to 
come – Ekomuotia avantgarden 
hengessä 13.1.–12.2. Näyttely on 
kannanotto ilmastonmuutokseen 
ja kulutushysteriaan. Opiskelijat 
ovat tuunanneet vaatteita ja SPR:
n Kuopion Kontista lainattuja ken-
kiä, jotka ovat näyttelyn jälkeen 
esillä Kontissa. 
Kuopion kaupunginkirjaston ala-
aulassa Eero Hyvärisen taidenäyt-
tely: Luonnon lumoissa 18.–30.1.
VB-valokuvakeskus, Leena Lou-
hivaara: Saa katsoa! Muotokuvia 
rintasyöpään sairastuneista; Jaana 
Rannikko: Talven valoa. Hiljaisuu-
den kuvia 22.1.–28.2.
Kuopion museo: Kulttuurihistorial-
linen perusnäyttely ja Luonnontie-
teelliset perusnäyttelyt.
Soitinrakentaja Anderstin vaskipu-
haltimet -näyttely museon Tornis-
sa 31.1. asti. 
Kuopion taidemuseo: Sähköä il-
massa 2 – Kaamoksesta valoon 
14.2. saakka; Lintukoto – Metsäs-
tä maailmalle uudistettu perus-
näyttely.
Galleria Carree: Jaakko Pernun 
veistosnäyttely 31.1. asti (ke, to 
11–18 pe, la, su 11–14).

•
•
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•

•

•

•

•

Galleria 12: Jonna Jantusen näyt-
tely 31.1. asti (ti,to,pe 11–16, ke 
12–18, la-su 12–16). 3.2. alkaen 
Tuomo Saali, videotilassa Haava, 
Ulla Remeksen video ja Paula Re-
meksen pienoisinstallaatioita.
Kirjanpitotoimisto Anna Korhonen 
(Puijonk. 9 A 6): Arto Nurron Pii-
rustuskollaaseja 17.1.–17.3. 
Kuopion kaupungintalo: Ikääntyvi-
en yliopiston luentosarja. Ikäänty-
misen haasteet asumisen ja palve-
lujen kehittämiseen Itä-Suomessa 
Projektipäällikkö, TtT Tuulikki Has-
sinen-Ali-Azzani 11.2. klo 13–15. 
Musiikkikeskus: Jor-
ma Uotinen & Helena 
Lindgren, Kielletyt 
leikit, 28.1. klo 19.
Sinfoniasarja II, 
Kuopion kaupun-
ginorkesteri; Juha 
Kangas, kapellimes-
tari; Kalle Randalu, 
piano 4.2. klo 19.
Maarit & Sami Hur-
merinnan johtama 
Konservatorion All 
Stars -suurorkesteri 5.2. 
klo 19.
Kino Kuvakukko: Capitalism 
– A Love Story (K7) 3.2. asti pe-
su ja ma-ke klo 17.15.
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Arkiston sarjan teema kirjaklassi-
kosta klassikkoleffaksi, avausnäy-
tös F.W. Murnaun Faust, säestää 
pianisti Tapio Nykänen 8.2. klo 19.
Hopeatähti-elokuvakerho: Kun on 
tunteet 9.2. klo 13. Keskusteluvie-
raana näyttelijä Seija Haarala.
Kuopion kaupunginteatteri, suuri 
näyttämö: Rakkaat Rissaset, Vai-
moni Maurice; Studio: Neiti Julie 
ja Lapin kesä. 
Studio: Räjähdysvaara pe 29.1. klo 
12.15, la 14,15, ke 3.2. klo 12.15 ja 
su 7.2. klo 15.15. 
Suuri näyttämö: Vanhan ruhtinaan 
rakkaus, ennakko 29.1. klo 19; en-
si-ilta
la 30.1. klo 19; ke 3.2. klo 12; 6.2. 
klo 19 ja 7.2. klo 15.
YLE Radio 1:n Kirjallisuusohjelmia: 
Klassikkoluennat jatkuvat ma-pe 
18.20–18.30; Aristoteleen kanta-
pää la 11–11.25 ja uusinta la 17.40; 
Kirjakerho pe 13–13.55, uusinta la 
8.05; Kuka kukin on kirjallisuudes-
sa ke 11.40–1.55, uusinta 18.05.

•

•

•

•

•

•

•
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Taitemia-galleriassa ekomuotia 
avantgarden hengessä 13.1.–
12.2. Opiskelijat ovat tuunan-
neet vaatteita ja Kontista lai-
nattuja kenkiä.
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Mitä tapahtuu seurakunnassa, 
jossa isokenkäiset alkavat mah-
tailla asemallaan ja taidoillaan? 
Puijon kirkon luentosarja ”Seu-
rakunta sekaisin” selventää en-
simmäisten seurakuntien päälle-
päsmärien kysymyksiä.

Puoluepeliä ja 
isokenkäisiä
Jännittävä ikkuna ensimmäisten 
kristittyjen ja vastaperustettu-
jen seurakuntien elämään avau-
tuu Puijon kirkon luentosarjassa 
maanantaisin klo 18.30.

Maanantaina 1.2. katsotaan, 
miten Paavali joutui ottamaan 
kantaa puoluepeliin Korintin 
seurakunnassa. Luennon pitä-
vät teologian opiskelijat Saila 
Karppinen ja Jaakko Syynimaa.
Maanantaina 8.2. valotetaan 
ehtoollisteologiaa ja Herran 
aterian viettoon liittyviä on-
gelmia. Levottomista kirkon-
menoista luennoivat teologian 
opiskelijat Anna Väätäinen ja 
Ilona Yliräisänen.
Maanantaina 15.2. katsotaan, 
miten käy kun näyttävien teh-
tävien haltijat alkavat pullis-
tella asemallaan ja taidoillaan. 
Luennon pitävät teologian opis-
kelijat Maire Komulainen ja Ari 
Rautakoski.

•

•

•

Pyhän Johanneksen kirkossa tarjotaan keskiviikkoisin eväitä arkeen 
raamattu- ja keskustelupiirin muodossa.
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Valokuvanäyttely Tansaniasta avataan Keskusseurakuntatalossa sun-
nuntaina 7.2. kirkkokahvien yhteydessä. Toimittaja Aulikki Elon kuvaa-
ma näyttely valaisee aikaisempien vuosien Yhteisvastuukeräyksen 
kohdetta Tansaniaa. Näyttely on avoinna tilaisuuksien aikana 5.3. 
saakka. 
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Arki ja Pyhä – Kotimaassa joka viikko.

Usko pois.
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-50%
 

Tilaa 
Kotimaa 6 kk 

yht. 29 €
(norm. 58 €) Vastauslähetys

Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Kotimaa
maksaa 
posti-
maksun.

Kyllä kiitos! 
Haluan hyvää luettavaa ja arjen iloa 
joka viikko. Tilaan Kotimaa-lehden 6 kk 
puoleen hintaan vain 29 € (norm. 58 €). 
Etuni arvo 29 €.

Lisäksi saan tilaajaetuna veloituksetta
Vuosikalenterin 2010 kaupan päälle. Etuni 15 €.  
Kotimaa Suola -aikakauskirja 2010. Etuni 8,50 €.
Olen mukana 2 000 € matkalahjakortin arvonnassa!

Nimi    KTs0110

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin 

Sähköposti

En tällä kertaa käytä etuja hyväkseni ja osallistun pelkkään arvontaan. Olen varustanut tilauskortin kirjepostimerkillä.

Tarjous on voimassa 15.3.2010 saakka. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti.

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä. 

Maailman myllerryksessä ja uutistulvassa pieni 

ihminen tahtoo mennä pyörryksiin. Onneksi 

saan voimia jaksamiseen, henkistä rohkeutta 

ja ajattelemisen aihetta joka torstai Kotimaa-

lehteä lukiessani. Kotimaa on lehti, joka antaa 

minulle levollisen mielen ja hyvää oloa. Tiedän, 

että voin uskoa elämänarvoihini ja valintoihini.

”

”LIISA NUORTEVA
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Kullakin on 
Amerikkansa  
Jani Saxellin Vaitoehtoinen USA on 
reportaasimatkojen tuotos. Kirjailija 
on tehnyt matkoja yksin ja perheen 
kanssa. Saxell kirjoittaa sitoutu-
mattoman vasemmistovihreän nä-
kökulmasta katsoen. Jos on vähän-
kin nähnyt toisenlaista Amerikkaa, 
valtavirrasta poikkeava kulttuuri 
kansalaisaktivisteineen ottaa lukijan 
mukaansa. 

Tietosivut kertovat maan histo-
riasta ja kehityksestä. Neljälle ai-
kavyöhykkeelle jakautuvan yli 300 
miljoonan asukkaan Yhdysvallat on 
muutakin kuin mitä näemme tele-
visiosta ja kaukana Hollywoodin 
unelmahötöstä. Saxell sanoo, että 
kirkot ovat aina tarjonneet turvapai-
kan orjuuden vastustajille.

Hyvin jäsennellystä teoksesta 
voi lukea osan kerrallaan. Haastat-
teluissa sanovat sanansa mm. glo-
balisaatiokriitikko Naomi Klein, 
rauhanrabbi Michael Lerner ja kir-
jailija Ursula K. Le Guin. Kuvat 
ovat teologi-toimittaja-valokuvaaja 
Susanna Saxellin ottamia. Kuva-
tekstejä kaipasin. 

Jani Saxell: 
Vaihtoehtoinen 
USA, 
542 s., 26 e., 
Avain 2009.

Tavallinen isä 
on kylliksi
Hyvän isyyden määrittävät perhees-
sä lapset ja isä yhdessä, kirjoittaa 
Juha T. Hakala. Hän kaipaa viipyi-
levää rauhallisuutta elämään. Isän 
kasvatusoppi näyttää, että hän tekee 
niin kuin neuvoo. Jo pitäytyminen 
kahdeksan tunnin työpäivässä on 
arvokas asia. 

Hakala kirjoittaa lapsen samais-
tumisesta isään. Poika nappaa isän 
toimintamalleja huomaamattaan. 
Lapsi oppii myös sietämättömät ta-
vat, Hakala muistuttaa. Äidin kaut-
ta poika oppii naisen tavan toimia.

Lapsella on tarve sääntöihin, sillä 
ne luovat turvallisuutta. Laatuaika 
ja tavarapaljous saavat Hakalan tuo-
mion. Tavallista ja turvallista yh-
dessäoloa lapset kaipaavat. Ei lapsia 
tarvitse virittää ja ohjelmoida. To-
ki yhdessä olemista suunnitellaan, 
sehän kuuluu kasvatukseen. Omiin 
arkisiin töihin on hyvä ottaa lapsi 
mukaan. Monilapsisissa perheissä 
kunkin lapsen täytyy saada olla isän 
kanssa kahdestaan. 

Harrastuksilla ei pidä uuvuttaa 
lasta, vanhempien vastuu on seura-
ta yli-innokasta harrastajaa. Hakala 
nostaa sadun arvoonsa ja korostaa 

riittävän unen 
tärkeyttä. 

Isille hyvä 
kirja, joka äi-
tienkin kan-
nattaa lukea.

Juha T. Hakala: 
Isän kasvatus-
oppi, 
208 s., 
25,30 e., 
Gummerus 
2009.

Rukous 
jokaiseen päivään
Kaunis kirja on ilo, vaikka vähän 
vierastan valmiita rukouksia. Jo lap-
sena opin että omin sanoin. 

Irja Aro-Heinilän Taivas täynnä 
sanoja saa näkemään asioita laajem-
min. Armon sanoma on lohdullinen 
elämän solmukohdissa. 

Kirjoittaja muistuttaa: Yhä edel-
leen me pesemme kätemme Pontius 
Pilatuksen tavoin ja huudamme Jo-
hanneksen päätä vadille.

Joudumme pohtimaan miksi 
emme saa kaikkea pyytämäämme: 
”Eivätkö pyyntöni ole oikeita ja koh-
tuullisia, Herra?”

Lähetysseuran kirjassa ovat koko 
maailman asiat tärkeitä. Hyväosaiset 
huokailijat voivat miettiä Afrikan 
naisten huutoja. Jo kouluun pääsy 
on ihme. Rukoukset opettavat myös 
kiittämään.

Irja Aro-Heinilä: 
Taivas täynnä sanoja, 
380 s., 21 e., 
Suomen Lähetysseura 2009.

Ritva Kolehmainen

v i i k o n  v a l i n t a

v i i k o n  v a s t a a j a

Ota rokotus - suojelet muitakin
Sikainfluenssarokotukset valtaväestöl-
le ovat alkaneet. Kuopiolaiset pyritään 
rokottamaan talvilomaviikkoon men-
nessä. Kaikkiin talouksiin on jaettu 
Stop influenssa -esite, jossa on katta-
vasti tietoa sikainfluenssasta. Apulais-
osastonhoitaja Riitta Turunen kan-
nustaa ottamaan rokotuksen. 

Miksi rokotus kannattaisi ottaa 
vaikka epidemia on laantunut?

”Rokotus estää epidemian leviämi-
sen. Et voi sairastua etkä tartuttaa 
muita, kun saat rokotuksella suojan. 
Jokaiselle suomalaiselle on verovaroilla 
hankittu rokotetta. Ottakaa rokotus, 
sillä terveydenhoidon henkilökuntaa 
on valjastettu rokotuksia varten eri 
työyksiköistä. Enää ei ole jonoja, 
joten toivottavasti heidän ei 
tarvitse turhaan odotella asi-
akkaita.”

Milloin valtaväestön rokotukset 
alkavat? 

”Tällä viikolla rokotetaan 
25-34-vuotiaat ja rokotukset 
jatkuvat joka toinen viikko. 
Lehdissä ilmoitetaan ikäryh-
mät sekä paikat ja ajat.”

Miksi ikäjärjestys?
”Lapsilla ja nuoril-

la ei ole vielä immuni-
teettisuojaa. Terveen 
varttuneemman väes-

tön immuniteetti on vuosien mittaan 
vahvistunut heidän sairastettuaan jo 
vastaavia influenssoja.” 

Miksi rokote on välillä loppunut?
”Rokotetta valmistetaan Belgiassa 

ja saamme sitä Kuopioonkin tietyn 
erän kerrallaan. Terveyden ja Hyvin-
voinnin Laitoksessa rokotteen laatu 
testataan ja 
se osal-
taan hi-
dastaa 
koti-
maan 
jakelua.” 

Miten pian rokote tehoaa ja antaako 
se pitkäaikaisen suojan?

”Rokotteen teho alkaa viikon ku-
luttua rokotuksesta ja kestää pitkälle 
syksyyn. Sikainfluenssan sairastaneilla 
on luonnollinen suoja, mutta jos on 
epävarma sairastamisestaan, rokote 
kannattaa ottaa. Siitä ei ole haittaa.”

Milloin uusi virusaalto tulee Suo-
meen?

”Sitä ei voi varmuudella tietää. Eh-
kä keväällä tai vasta syksymmällä. En-
simmäinen epidemia oli lievä, mutta 
uusiutuessaan se on voimakkaampi. 
Yhdysvalloissa toinen epidemia tuli 
puolen vuoden sisällä.”

Miten sikainfluenssa on vaikutta-
nut ihmisten käyttäytymiseen? 

”Omassa työyhteisössäkin 
olen havainnut, että sairaus-

lomia on ollut normaalia 
vähemmän. Se johtunee 
siitä, että olemme tiedos-
taneet uhan ja toimineet 
muitakin tartuntoja eh-
käisevästi. Ahkera kä-
sien pesu ja kättelystä 
luopuminen ovat mer-
kittävästi auttaneet epi-
demian hallinnassa.”

Teksti ja kuva 
Hilkka Sipilä

Rukouspa l s ta

Arkienkeli auttaa vähin elein 
Irma Korhonen ja Aino Kauppinen ovat löytäneet paik-
kansa arkienkeleinä tänä vuonna Yhteisvastuukeräykses-
sä, mutta myös muuten seurakuntien vapaaehtoistyössä.

”Kiersin ovelta ovelle -yhteisvastuukerääjänä 16 vuot-
ta”, Irma kertoo. Miehensä eläessä Irma toimi vapaaeh-
toisena Munuaisyhdistyksessä, jossa hän veti läheisten 
kerhoa lähes kuusi vuotta.

”Toimin myös Afasia-yhdistyksessä pari vuotta, mutta 
mieheni kuoltua tarvitsin enemmän aikaa itselleni”, leski 
kertoo. Männistön vanhalla kirkolla kokoontuvat Mar-
tat houkuttelivat eläkkeellä olevaa lastenhoitajaa, ja sitä 
kautta seurakunnan tehtävät tulivat lähelle.

Hoitoalalla elämäntyönsä tehnyt Aino on kerännyt 
varoja yhteisvastuulle kuusi vuotta ja toiminut Martoissa 
11 vuotta, eläkkeellä olonsa ajan. Ukintuvalla ja muuten 
Männistön seurakunnan keittiössä auttaminen kuuluvat 
hänen arkiviikkoonsa. Kesällä Vieremällä hän on autta-
nut Kyrönniemessä. 

”Vapaaehtoistyö on antoisaa”, naiset kokevat. Moni 
yksinäinen on saanut keskusteluapua ja tullut myös seu-
rakunnan kotikäyntityön piiriin tapaamisten kautta. 

”Tämän vuoden teema, nuorten perheiden tukeminen 
ja esimerkiksi arkiruuanlaittoon kurssittaminen on hieno 
asia epävarmana aikana, kun myös uusavuttomuutta il-
menee. Kotona leipominen ja ruuanlaitto ei vaadi paljon”, 
Irma korostaa ja Aino jatkaa: ”Lapsissa on tulevaisuus”.

Ystävykset ovat yksituumaisia: 
”Käydessämme toivotamme aina siunausta kotiin.”

Teksti ja kuva Ulla Remes

Ark ienke l i

Hyvien voimien suojaan
Nyt anna yössä kynttilöiden loistaa,
tyyneksi, lämpimäksi liekki luo.
Valaiset pimeän, voit pelon poistaa.
Jos mahdollista, yhteen meidät tuo.

Kun sankka hiljaisuus on ympärillä,
vahvista kaiku toisen maailman.
Suo kuulla kielillänsä ylhäisillä
lastesi kiitosvirttä laulavan.

Hyvien voimain ihmeellinen suoja
piirittää meitä, kuinka käyneekin.
Illasta aamuun kanssamme on Luoja,
Häneltä saamme huomispäivänkin.

Runon kirjoittaja, luterilainen teologi Dietrich Bon-
hoeffer teloitettiin Hitlerin vastaisen salaliiton jäsene-
nä vuonna 1945. Tämän runon hän lähetti vankilasta 
omaisilleen joulukuussa 1944. Runo on muokattu myös 
virsikirjaan.

Palstalla puhuvat hiljaiset auttajat. Tunnetko hyväntekijän? 
Kerro arjen enkelistä kirkkojakoti@evl.fi tai
p. 040 4848 232.
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Aino Kauppinen ja Irma Korhonen tekevät yhdessä va-
paaehtoistyötä. 
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kirkon kulmilta
Tammipakkasia
Kuva huurteisesta puukujanteesta voisi 
olla viime viikoiltakin, mutta se on vii-
me vuosisadan alusta. Kirkon kulmalla 
asunut ja siinä kuvaamoaan pitänyt Vic-
tor Barsokevitsch nappasi sen kotinsa 
ikkunoiden alla olevasta Snellmanin 
puistosta tammikuussa 1902. Hänen 
tarvitsi kävellä kotoaan vain Kantti-
lan ohi Päävahtikujan (Piispankadun) 
kohdalle ja suunnata kameransa kujan 
jatkeena olevalle puistokäytävälle ja sen 
takaa jatkuvalle Päävahtikujalle (Mu-
seokadulle).

Oikealla puiden lomasta pilkottaa 
soittopaviljonki. Tämä katettu puinen 
soittolava oli pystytetty 1880-luvun 
lopulla Kuopion matkailijayhdistyk-
sen toimesta. Lava oli kesäisinä iltoina 
Kuopion 5. tarkk’ampujapataljoonan ja 
muiden kaupungissa toimivien soitto-
kuntien ahkerassa käytössä. Paviljon-
gin paikalle kaivettiin suihkukaivoallas 
1950-luvun alussa. Silloin rakennettiin 
myös taksiaseman vieressä sijainnut 
kioski korvaamaan 1800-luvulla raken-
nettuja puisia vesimyymälöitä.

Näistä nikkarityylisistä kioskeista 
toinen jää kuvan puistokäytävän oike-
alle puolelle. Tämä Varosen kioskina 
myöhemmin tunnettu paviljonki oli 
pystytetty vuonna 1893 Leander Ikosen 
suunnitelmien mukaan. Puiston vastak-
kaisella puolella käytävän vasemmalla 
puolella oli toinen samantyylinen vesi-
myymälä. Se oli rakennettu Isak Löfin 
piirustusten mukaan kymmenen vuotta 
aiemmin.

Snellmanin puisto on kaupungin 
entinen tori, jonka istuttaminen alkoi 
1800-luvun puolivälissä toria kiertävällä 
ja käytäviä reunustavilla puurivistöil-
lä. Torikauppa siirtyi silloin nykyiseen 
paikkaansa silloiselle Kymnaasitorille. 
Siitä tuli myös markkinatori. Siihen asti 
markkinoitakin oli pidetty tässä puis-
ton paikalla sijainneella Kustaantorilla. 
Siihen oli kokoonnuttu käymään kaup-
paa niin Kuopion Isoina markkinoina 
tunnetuille talvimarkkinoille kuin syys-
markkinoillekin.

Juhani Aho kuvaa markkinoita ja 
niihin oleellisena osana kuulunutta he-
voskauppaa väkevästi  kertomuksessaan 
Muinoisista markkinoista. Kallaveden 
jäällä vuodesta 1865 järjestetyt ravit oli-
vat osa vauhdikasta markkinamenoa. 

Helena Riekki

Zipporim -kuoro soi 
ja tanssii laulami-
sen iloa ja riemua.
Zipporim -kuoro sai itse asiassa 
alkunsa lentopallosta. 

Ryhmän perustaja, Ariela 
Toivanen toimi Israelin jouk-
kueen tulkkina Eurooppa-cupin 
ottelussa Siilinjärvellä 1980-lu-
vulla. Hän törmäsi tapahtu-
massa ystäväänsä Sirkka Vää-
täiseen. Molemmat naiset oli-
vat olleet nuorena kibbutzilla, ja 
halusivat jälleen laulaa yhdessä 
tuttuja israelilaisia lauluja. 

He perustivat lauluryhmän 
Zipporim, suomeksi `lintuset̀ . 
Se on 30 vuodessa kehittynyt 
muutaman laulajan kokoonpa-
nosta 36 hengen neliääniseksi 
sekakuoroksi. Taitavaa kuoroa 
johtaa Alavan seurakunnan 

kanttori Leila Savolainen.
”Viime vuosina olemme saa-

neet mukaan myös paljon mie-
hiä”,  iloitsee Ariela Toivanen. 

Tekemisen meininki
Bassoa laulava Jarmo Halli-
kainen, 47, liittyi kuoroon neljä 
vuotta sitten. Hän kehuu jouk-
koa lämminhenkiseksi ja hyväk-
syväksi.

”Musiikin iloisuus, mukaan-
satempaavuus ja tekemisen 
meininki viehättää. Täällä ke-

nenkään ei myöskään tarvitse 
olla musiikin superguru”, sanoo 
Hallikainen.

Hänellä on runsaasti koke-
musta musisoinnista muun mu-
assa kirkkokuorossa ja Tuomas-
messussa.  Raija-puoliso oli ollut 
mukana jo aiemmin. Pariskunta 
sopiikin monesti töiden jälkeen 
treffit kuoron harjoituksiin. 

Musiikissa on jotain samaa, 
tuttua melankoliaa, kuin suo-
malaissa sielunmaisemassa. 
Toiset sanoitukset Toivanen on 
kääntänyt suomen kielelle, mut-

ta monet lauletaan hepreaksi. 
Joissakin lauluissa tanssiryhmä 
tehostaa sanomaa, ja muutamis-
sa lauluissa liikehtii koko kuoro. 
Hallikainen toteaa olevansa lii-
keilmaisussa vielä harjoittelija.

”Jo laulaminen vieraalla kie-
lellä on välillä sananmukaises-
ti hepreaa. Esiintymisen tekee 
entistä haasteellisemmaksi ko-
reografian ja laulamisen yhteen-
sovittaminen.” 

Pirjo Tiihonen

”Jokainen ylistää Jumalaa niistä asioista, 
joista iloitsee. Kehon kieli ja tanssi on väline 
ylistämiseen, joskin tanssiminen on myös 
jo itsessään mukavaa”, sanoo Zipporimin 
tanssiryhmän vetäjä, Savonia -ammattikor-
keakoulussa tanssin opettajaksi opiskeleva 
Hanna Kahrola.

Tanssi on itsenäinen taidemuoto, jolla 
kerrotaan tarinoita ja tunnelmia. Se myös 
tukee laulujen sanomaa. 

Leena Tuomisoja, Päivä Heikkilä, Riit-
ta Tuhkanen sekä Kahrola ovat tanssineet 
kuoron mukana vuoden. Naiset suunnit-
televat osan koreografioista yhdessä, toisi-
naan ne ovat Kahrolan tekemiä. Hän myös 
ohjaa harjoituksia. Koreografioissa sovel-
letaan luovasti muun muassa israelilaisia 
kansantansseja. Kahrolan mielestä tanssi 
sopii kirkkoon hyvin. 

”Kehon kieli kulkee joka tapauksessa ai-
na mukanamme, miksi se siis pitäisi unoh-
taa seurakunnan tilaisuuksissa?”

Kahrola on aiemmin valmistunut tans-
sijaksi Tampereen konservatoriosta, joten 
hänellä on liikeilmaisuun ammatillinen ote. 
Hän sanoo hengellisen tanssin olevan aina 
hyvin henkilökohtainen kokemus sekä tans-
sijalle että katsojalle. 

”Siinä tanssija on aika paljaana yleisön 
edessä.”

Ryhmän saama palaute on ollut hyvin 
positiivista. Kahrola uskookin, että kun 
esiintyjä nauttii tanssista, myös ilosanoma 
välittyy katsojalle ja kuulijalle.

Pirjo Tiihonen

Zipporim kuoro täyttää 30 vuotta. Uusi levy 
Hajom! julkaistiin viime vuoden lopulla.
Konsertti Alavan kirkossa kynttilänpäivänä 
7.2. klo 18. 
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Luvatun maan laulut

Liike tehostaa laulua
Kehon kieli kulkee aina mukana, myös seurakunnassa.

30-vuotiaassa kuorossa on jo 36 laulajaa.

Jarmo Hallikainen

Zipporim-kuoron mukana liikkuu tanssiryhmä.
Kuva Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
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Ihmiset ovat menet-
täneet kaiken.
Maaseudulla eletään surkeasti. Ru-
tiköyhässä Haitissa avuntarve on 
ilman katastrofiakin suunnaton. 

Maan hallitus ei ole tehnyt 
maaseudulla asuvien ihmisten elin-
olosuhteiden parantamiseksi juuri 
mitään. Haitin hallituksen tuloista 
noin 70 prosenttia tulee ulkomaisi-
na avustuksina. Korruptio kukois-
taa ja se hankaloittaa monen hyö-
dyllisen asian etenemistä. 

Väestön keskiansio päivässä on 
1-2 dollaria, mikä on euroina 0,70 
– 1.40 euroa päivässä. Saarivaltion 
9-miljoonainen väestö asuu maassa, 
joka on vain kahdestoistaosa Suo-
men pinta-alasta. Osin vuoristoisen 
maan olosuhteet olisivat hyvät vilje-
lylle, mutta metsien hävittämisestä 
johtuva eroosio on hävittänyt ison 
osan hedelmällisestä maakerrok-
sesta. 

”Maaseudulla toimeentulon 
vaihtoehdot ovat erittäin huonot. 
Vuosikymmenten kuluessa ihmiset 
ovat kaataneet lähes kaikki metsät. 
Puista on poltettu myyntiä varten 
puuhiiltä, jota Haitissa käytetään 
lämmityksessä ja ruoanlaitossa. 
Metsiä on jäljellä enää kaksi pro-
senttia. Tuhoaminen vaikuttaa 
myös kahvinviljelyyn, jonka työl-
listävä vaikutus on merkittävä. 
Kahvipensas tarvitsee menestyäk-
seen isojen puiden suojaa”, selvittää 
Kallaveden seurakunnan diakoni 
Martti Olsen. Hän oli viime syksy-
nä mukana Kirkon Ulkomaanavun 
ryhmässä, joka tutustui kahden vii-

kon ajan erityisesti Haitin maaseu-
dun oloihin. 

Ihmisiä autetaan 
omatoimisuuteen
Valtio ei piittaa ympäristönsuoje-
lusta eikä olosuhteiden parantami-
sesta. 

”Luterilaisen maailmanliiton 
avustustyö Haitissa on aloitettu jo 
vuonna 1985. Maaseudun ihmiset 
luottavat näihin projekteihin. Hai-
tissa työskentelee paljon avustusjär-
jestöjen uskollisia puurtajia, jotka 
perehtyvät ihmisten ongelmiin ja 
kouluttavat heitä omatoimisiksi. 
Kirkon Ulkomaanapu tukee kaik-
kia näitä ponnistuksia, joilla on hel-
potettu jo satojen tuhansien ihmis-

ten elämää”, Olsen painottaa. 
Veden saantijärjestelmä on kehi-

tetty ja metsiä istutetaan. 
”Vuorilla olevien lähteiden vesi 

johdetaan alempana oleviin vesipis-
teisiin, joista vettä on helpompi ha-
kea. Uutta metsää istutetaan, mutta 
kasvu kestää vuosia.”

Kanojen kasvatuksella tuloja
Erilaisiin selviytymismalleihin va-
litut sitoutuvat kasvattamaan vaik-
kapa kanoja, vuohia tai sikoja ja 
lopettamaan puiden salakaadon.

”Tutustuimme maan kaakkois-
osassa olevaan Foret de Pinssin ky-
lään. Kohtasimme pienen kivimajan 
edustalla 14-henkisen perheen äi-
din. Majassa oli yksi huone ja ruo-
ka tehtiin viereisessä katoksessa”, 
Martti Olsen kuvailee olosuhteita. 

”Perhe oli menettänyt jokavuoti-
sissa hurrikaanimyrskyssä eläimen-
sä ja kaiken omaisuutensa ja elämä 
oli aloitettava alusta. Projekteihin 
hyväksytään vain sellaisia perheitä, 
joilla on mahdollisuus selviytyä eh-
doista. Kyseinen perhe sai kasvattaa 
kanoja. Äiti iloitsi, jospa kanojen 
myynnistä saatavilla varoilla lapset 
voisivat jatkaa keskeytynyttä kou-
lun käyntiä.” 

Rahaa ei ole. Oma maatilkku 
takaisi edes ruoan, mutta sitäkään 
ei ole.

”Kaupoissa kaikki on tuontita-
varaa, eikä ihmisillä ole rahaa os-
taa. On paljon perheitä, joilla ei ole 
mitään, ei edes ruokaa päivittäin. 
Eikä enää voimia toimia asioiden 
muuttamiseksi. Heidän hätäänsä 

pyritään antamaan apua mahdolli-
simman pian.” 

Suku ja perhe tuo turvaa
Maaseudulla väestönkasvu on on-
gelma. Lähes kaikissa perheissä lap-
siluku on yli kymmenen. 

”Iso perhe tuo turvallisuutta. 
Vanhemmat toivovat, että lapset 
voisivat käydä koulua, mutta se 
maksaa. Monet koulutetut lapset 
muuttavat Amerikkaan töihin ja 

lähettävät suvulleen säännöllisesti 
rahaa. Sillä on huomattavan suuri 
merkitys perheiden toimeentulos-
sa”, Martti Olsen ihmettelee.   

Suvussa toinen toisensa tukemi-
nen on elinehto. 

”Ihmiset välittävät aidosti toi-
sistaan ja naapuria autetaan. Kär-
sivällisyys ja usko näkyvät heidän 
arjessaan.” 

Ilman toisten apua ei vaikeiden 
matkojen takaa pääse edes lääkä-
riin.

Haitissa on

hätä

Naiset ja miehet kantoivat päänsä päällä raskaita kiviä vuorenrinteen pengerrystä varten. 

Kuopiolainen Martti Olsen katseli 
kivipengerrystä, joka estää maan-
vyörymiä.  

Lapsia on paljon. Iso perhe koetaan turvallisuustekijänä.

Maaseudulla asutaan majoissa ja ruoka laitetaan ulkosalla.
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Avun tarve 
räjähti Haitissa 
Yhteisvastuukeräys ohjaa 
avun sinne, missä hätä on 
suurin. Maanjäristyksen 
myötä avuntarve Haitissa rä-
jähti tuhatkertaiseksi. Järkyt-
tävän katastrofin seurauksena 
Yhteisvastuukeräystä aikais-
tettiin, jotta keräysvaroilla 
voitaisi mahdollisimman no-
peasti auttaa hädässä olevia 
ihmisiä Haitissa. Ennen kerä-
yksen virallista avausta tulleet 
lahjoitukset menevät suoraan 
Haitin katastrofiapuun.
Tämän juhlavuoden Yhteis-
vastuukeräys turvaa jokapäi-
väistä leipää köyhille lapsiper-
heille Suomessa. Ulkomaise-

na kohteena ovat hädänalaiset 
lapsiperheet Haitissa.

Yhteisvastuutilit:
Nordea 208918 – 6775. 
Sampo 800016 – 51651
Oko Pankki  500001 
– 20236228

Tilien viitenumerot
seurakunnittain:
Tuomiokirkko  306241
Alava     306018
Kallavesi   306157
Männistö   306306
Puijo     306416
Riistavesi   306487
Vehmersalmi  306652

”On turhauttavaa ja rankkaa odottaa milloin tulee rahaa ja saa-
daan jotenkin asiat hoidettua”, huokaavat neljän lapsen vanhem-
mat Raimo ja Tiina (nimet muutettu). 

Perheen taloudellinen tilanne romahti, kun Raimolla todettiin 
selkärangan reuma ja hän joutui työttömäksi.

”Tykkäsin työstäni, vaikka se oli fyysisesti raskasta. Kivut saa-
tiin hallintaan ja palauduin työkykyiseksi. Luotin, että voin jatkaa 
työssäni”, 33-vuotias Raimo toteaa. ”Minut irtisanottiin kylmästi 
pari vuotta sitten sairauteni vuoksi.” 

Perheessä alkoi varsinainen taiteilu toimeentulosta.
”Aluksi iski masennus. Monen kyselyn ja pallottelun jälkeen 

pääsin terapiaan, josta sain apua. Oli pakko ottaa päivä kerrallaan 
ja katsoa, miten selviämme.”

Neljä lasta huollettavana
Tiina on kotiäitinä ja syöttää viiden kuukauden ikäistä kuopusta. 
Kaksivuotias leikkii iloisesti ympärillä. Vanhin käy koulua ja 
viisivuotias on tarhassa.

”Joka päivä on mietittävä, miten laskut saadaan maksettua 
ja perheelle ruokaa ja vaatteita. Saan äitiyspäivärahaa vielä neljä 
kuukautta, jonka jälkeen maksetaan kotihoidontukea kolmen 
vuoden ajan, mutta ne ovat pieniä summia”, Tiina toteaa. 

Raimo on ottanut vastuulleen perheen ruokatalouden. 
”Valmistan perheelle ruoat. Työttömyyspäivärahalla ei paljon 

ostella. Kaupassa käynti on yhtä tarjousten perässä juoksemista. 
Mustikat olen kerännyt ja tehnyt kalakukkoakin pilkkimistäni 
kaloista.”

Auto on välttämätön - lisäkuluista huolimatta. 
”Autosta on vielä lainaa ja jouduimme velkasaneeraukseen, 

jossa lyhennykset on suoritettava täsmällisesti.”

Ostokortti seurakunnalta
”Saimme tietää, että seurakunnasta saa apua. Oli pakko mennä 
kysymään vaikka koin sen nöyryyttävänä. Mieluimmin olisin 
töissä ja tulisin toimeen omillani”, Raimo huokaa. 

”Minua kohdeltiin hyvin ja sain ostokortin ruokakauppaan. 
Vasta viimeisessä hädässä haen ruoka-apua ja joka kerta se tuntuu 
yhtä vaikealta. Ruokakassijonossakin hävetti olla. Osa tuotteista 
oli pilaantunut ja se lisäsi tuskaa ja pahaa mieltä.” 

Parhaassa työiässä oleville vanhemmille raskainta on pyytä-
minen. 

”Sosiaalitoimistosta saa tukea lasten urheiluvälineiden ostoon, 
mutta sitäkin piti ruinata. Onneksi kirpputoreilta löytyy hyvä-
kuntoista tavaraa.”

Lasten hyvinvointi tärkein
”Hyvä, että lapset ovat olleet terveinä ja voimme hoitaa heitä 
kotona. Saimme tilavan kaupungin vuokra-asunnon ja se on iso 
ilon aihe. Kelan asumistuen ja sosiaalitoimistosta haettavan tuen 
lisäksi vuokrasta jää vielä maksettavaa”, Tiina ja Raimo sanovat. 
”Haluamme, että lapsilla on kaikki hyvin, eikä heidän tarvitse 
tietää tilanteesta.”

Menemisistä on tingittävä ja lehtien lukeminenkin on ylelli-
syyttä.

”Jospa pääsisimme kahdestaan edes elokuviin”, Tiina toivoo. 
”Joskus on pakko saada vaihtelua”, Raimo toteaa. ”Käyn kos-

kikalassa ja tilasin itselleni erälehden. Savon Sanomista hyödyn-
netään tarjousjaksot.” 

Sukulaisille on vaikea kertoa tilanteesta ja läheisiä on vähän.
”Omat vanhempani ovat kuolleet. Raimolla on äiti, mutta hän 

ei ole lapsenlapsistaan välittänyt”, Tiina murehtii. ”Päätimme an-
taa hänen olla rauhassa. Yritämme vain jotenkin selviytyä.” 

Teksti: Hilkka Sipilä

Työttömyys 
toi ahdingon
Yhteisvastuukeräyksen kotimainen kohde 
on lapsiperheet. Erityisesti sairauden ja 
työttömyyden seurauksena lapsiperheen 
ahdinko kasvaa.

”Paikoin ajoimme 20 kilometrin 
tuntivauhtia monttuista tietä. Maa-
seudun kylistä lääkäriin lähdetään 
aasilla ja loppumatkasta voi päästä 
jonkun autokyytiin.”

Trooppiset myrskyt koettelevat 
seutuja. Tuhoja korjataan yhteis-
työllä. 

”Näimme Haitin kolmanneksi 
suurimman kaupungin Gonaivesin, 
joka oli pölyn vallassa. Trooppiset 

myrskyt iskeytyivät vuorilta vuon-
na 2008 ja lieju nousi rakennusten 
sisälle. Kuukausitolkulla ihmiset 
kantoivat liejua pois. Jäljelle jäi lika 
sekä pöly ja asumiskelvoton ympä-
ristö, mutta minnekä ihmiset voisi-
vat sieltä mennä.” 

Äskettäin tapahtunutta kata-
strofia Martti Olsen kuvaa käsittä-
mättömäksi. 

”Jo taloudellisesti ajatellen nämä 

maaseudun auttamisprojektit ovat 
kustannuksiltaan pieniä verrattaes-
sa niitä, näin isojen tuhojen kustan-
nuksiin, jossa rakennukset sortuvat 
ja kaikki tuhoutuu - ihmishengistä 
puhumattakaan.” 

Teksti: Hilkka Sipilä

Yhteisvastuuta 60 vuotta
Yhteisvastuukeräys käynnistyi katastrofikeräyksenä

Lapsia on paljon. Iso perhe koetaan turvallisuustekijänä.
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Tuomiokirkko

TUOMIOKIRKKO
p. 040 4848 256
Tuomiokirkko avoinna tutustumis-
ta ja hiljentymistä varten klo 10-15, 
lisäksi perjantaina 18-23.
Markkinaseurat ke 27.1. klo 18. Matti 
Sihvonen, Ilpo Rannankari, Alpo Järvi. 
Kuopion Virsikuoro, joht. Anna Koso-
la.
Perjantaimessu pe 29.1. klo 19. 
Urkutuokio la 30.1. klo 15. 
Messu su 31.1. klo 10. Saarna Risto 
Voutilainen, liturgia Olli Viitaniemi, 
kanttorina Anu Pulkkinen, urkurina 
Eero Väätäinen. Tuomiokirkon psalmi-
kuoro.
Kirkkokonsertti ti 2.2. klo 19. Jan 
Lehtola, urut.
Viikkomessu ke 3.2. klo 19. Jarmo 
Eskelinen.
Perjantaimessu pe 5.2. klo 19. 
Urkutuokio la 6.2. klo 15. 
Kynttilänpäivän messu su 7.2. klo 10. 
Piispa Wille Riekkinen avustajineen 
toimittaa pappisvihkimyksen, liturgia 
Ilpo Rannankari, kanttorina Pertti Ru-
sanen ja urkurina Eero Väätäinen. Tuo-
miokirkon Kamarikuoro. Yhteisvastu-
ukeräyksen avaus.
Taizé-messu (Viikkomessu) ke 10.2. 
klo 19. Sari Kärhä.

KESKUSSEURAKUNTATALO 
Suokatu 22
Seurakuntamestarit
p. 040 4848 259
Markkinaseurojen tarjoilu ke 27.1. 
klo 19. 
Markkinaseurojen iltaseurat ke 27.1. 
klo 19.30. Jaro Julkunen, Merja Lep-
pälä, Kimmo Kivelä.
Markkinaseurojen aamuseurat to 
28.1. klo 9 Samulissa, Suokatu 22 C. 
Alpo Järvi, Eero Holma ja Erkki Määt-
tä.
Yhteisvastuu 60 vuotta su 31.1. klo 
9.15. -12. Yhteisvastuukeräyksen kou-
lutuspäivä ”Ole arkienkeli ja auta.” 
Kaikkia lapsia ei tänäänkään huudeta 
syömään! Yhteisvastuu 2010 auttaa 
vähävaraisia lapsiperheitä Suomessa 
ja Haitissa. Tervetuloa uudet ja vanhat 
kerääjät, ilmoittaudu Raija Luoman-
perälle, p. 040 4848 248. 
Tammisunnuntain juhla su 31.1. klo 
13. Kahvi klo 13, juhla klo 14. 
Juhlapuhe, Asko Muhonen, hartaus 
Reijo Virolainen, Juha Hilander, laulu, 
Eero Väätäinen, piano. 
Raamattupiiri ti 2.2. klo 17.30 kerho-
huone Aaron, Suokatu 22 C.
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 3.2. 
klo 11. Raamattutunti "Ansaitsematon 
armo", Ilpo Rannankari. Iltapäivällä 
lauletaan kansanlauluja Julia Järvisen 
haitarisäestyksellä.
Kirkkokahvit ja valokuvanäyttelyn 
avaus su 7.2. klo 11.30. Savon Sano-
mien toimittaja Aulikki Elon valkoku-
via Tansaniasta. Näyttely on avoinna 
5.3. saakka tilaisuuksien aikana. 
Veteraaniseurat ti 9.2. klo 13 kahvi-
ossa.

INKILÄNMÄEN 
SEURAKUNTATALO 
Inkiläntie 7 
Emäntä p. 040 4848 269
Perhekerho ke 27.1. klo 9.30.
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 27.1. 
klo 11. Hartaus klo 11 "Jeesus herättää 
uskon", teologian maisteri Arto Kaar-
ma, ruokailu klo 11.30-12.30. Ilt-
apäiväohjelman aiheena Yhteisvastu-
ukeräys 60 vuotta. 
Messu su 31.1. klo 12. Saarna Risto 
Voutilainen, liturgia Tuomo Niemelä, 
kanttorina Anu Pulkkinen.
Käsityöryhmä maanantaisin klo 9.30 
seurakuntatalon alakerrassa. 
Inkilänmäen palvelupiiri ke 3.2.2010 
vierailu Tammenkotiin. Lähtö klo 9.45 
K-marketin edestä.
Yhteisvastuukeräyksen aloitus-
messu su 7.2. klo 12. Saarna Jarmo 
Eskelinen, liturgia Sari Kärhä, kantto-
rina Eero Väätäinen.
Raamattupiiri ti 9.2. klo 17.30. 
Eläkeläisten virkistyspäivä ke 10.2. klo 
11. Kynttilänpäivä- "Kristus Jumalan 

kirkkauden säteily", Liisa Penttinen. 
Yhteisvastuulounas klo 11.30-12.30 (8 
euroa). Iltapäivän ohjelmassa, kansan-
lauluja hanurin säestyksellä, Julia 
Järvinen ja Anni Putkonen.

MUMMON MÖKKI 
Puijonkatu 10
p. 040 4848 272
Avoinna ma - to 11-15.
Viriketuokio keskiviikkoisin klo 13, 
toteuttajina lähihoitajaopiskelijat.

NUORET
Nuortenilta torstaisin klo 18-21 Kes-
kusseurakuntatalossa, Suokatu 22 E.

VARHAISNUORET
Varhaisnuorten leiri 12.-14.2. Ryt-
kyllä. Hinta 10 euroa. Ilmoittautumiset 
viimeistään 3.2 Jarkko Voutilaiselle, p. 
040 4848 285.

LÄHETYS
Kotien lähetyspiiri ke 27.1. klo 13 
Hilkka ja Väinö Lätillä, Myllykatu 12 A.
Kotien lähetyspiiri ke 10.2. klo 13 
Taimi Toivasella, Hapelähteenkatu 3 
B.

DIAKONIA
Keskusseurakuntatalon diakonia-
toimisto Suokatu 22 C-rappu Avoinna 
ma, ke klo 9.00 - 10.30, soittoaika ma 
ja ke 10.30 - 11.30, p. 040 4848 253 
Verenpaineen mittaus ajanvarauksella 
to klo 9.00 - 10.30.
Inkilänmäen diakoniatoimisto, 
Inkiläntie 7. Vastaanotto ti klo 9-10.30, 
soittoaika ti 10.30 - 11.30, p. 040 4848 
255.
Tuomiokirkkoseurakunnan YV-li-
paskeräys 8.-13.2. torilla.

PERHETYÖ
Perheiden hiihtolomareissu Lappi-
in Kairosmajalle 6.-10.3. Hinta (sis. 
matkat ja täysihoidon) 100 euroa ai-
kuinen ja 50 euroa alle 18 v. Täysi-
ikäinen huoltaja mukaan. Etusija Tuo-
miokirkkoseurakunnan perheillä. Ilm-
oittautuminen Raija Luomanperälle, 
p. 040 4848 248.
Naisten lenkkipiiri ma 1.2. klo 18. 
Poukamassa. Lenkkeilyä, sauna, ilt-
apala ja iltahartaus. Vetäjänä Pirjo Ris-
sanen, p. 040 4848 252.
Perhekerho ti 2.2. klo 9.30. -11 Inkilän-
mäen seurakuntatalossa, Inkiläntie 7.       
"Vanha Simeon näkee valon" ja 9.2. 
klo 9.30-11 Laskiainen lasketaan.
Perhekerho ke 3.2. klo 9.30. -11 Kes-
kusseurakuntatalossa, Suokatu 22. 
"Vanha Simeon näkee valon" ja 10.2. 
klo 9.30-11 Laskiainen lasketaan.
Pyhäkoulunopettajien kokous to 
4.2. klo 17 Keskusseurakuntatalossa, 
Suokatu 22 E.
Lukupiiri su 7.2. klo 16 Keskusseur-
akuntatalon takkahuoneessa.

KASTETUT
Seela Lilja Elina Kalliolahti, Hertta Ma-
ria Sarén.

KUULUTETUT
Mikko Reino Sakari Puhakka ja Inka 
Katariina Rantala.

KUOLLEET
Olavi Ensio Hänninen 83 v, Maija Kyl-
likki Pitkänen 73 v, Laila Helinä Asi-
kainen 79 v, Pekka Vilho Närhi 81 v, 
Toivo Turunen 89 v, Lahja Helena 
Nyyssönen 69 v, Seppo Sylvester Ko-
rhonen 82 v, Hertta Kyllikki Stenbäck 
83 v.

A l av a

ALAVAN KIRKKO 
Keihäskatu 5 
p. 040 4848 298
Messu su 31.1. klo 10. Saarnaa Pirjo 
Kuula, liturgina Hannu Koskelainen, 
kanttorina Ossi Jauhiainen, kirkkokuo-
ro. Penkere 1 ja 2 rippileirien perhe-
päivä. 
Tuomasmessu su 31.1. klo 18. Kristit-
tyjen ykseyden Rukousviikon messu, 
mukana Tuomasmuusikot. 

Yhteisvastuumessu kynttilänpäivä-
nä 7.2. klo 10. Saarnaa teol.yo. Anna 
Väätäinen, liturgia teol.yo. Ilona Yliräi-
sänen ja Ilkka Koponen, kanttorina 
Leila Savolainen. Yhteisvastuutoimi-
joiden ja -toimintojen siunaaminen, 
keittolounas. 
Kynttilänpäivän konsertti su 7.2. klo 
18. Raamatun tekstejä israelilaisen 
musiikin, kuvan ja tanssin avulla, kuvia 
Israelista, Ariela Toivanen, Zipporim-
kuoro, johtajana Leila Savolainen, 
rummut Ari Lahtinen, kitara Jarkkko 
Maukonen, basso Sami Tiainen, viulis-
tipariskunta Hanna ja Arto Koistinen. 
Israelilaista karkelointia, ryhmä Hanna 
Kahrolan johdolla. Kahvitarjoilu seu-
rakuntasalissa (vapaaehtoinen kahvi-
raha Israel-lähetystyölle. Levynjulkis-
tamis- ja Zipporim 30 v -konsertti. 
Cd-levyä myytävänä á 18,50 €. 

ALAVAN 
SEURAKUNTAKESKUS 
Keihäskatu 5 B 
Kirjallisuuspiiri to 28.1. klo 14 kerho-
huone 1. Kirjana Veikko Huovisen Ha-
vukka-ahon ajattelija. Yhteyshenkilö 
Aino Mikkonen, p. 040 707 1499. 
Perhekerho ke 3.2. klo 9.30. Vieraalla 
maalla ja 10.2. Isovanhemmat per-
heen elämässä. 
Käsityö- ja askartelupiiri joka toinen 
torstai (parittomat viikot) klo 13 kir-
kon alasalissa. Ohjaaja Arja Jaakko-
nen, p. 050 571 1518. 
Eläkeläisten päiväpiiri ti 9.2. klo 12 
- 13.30. Ruokailu ja luento aiheesta: 
Virkistä muistiasi, tunnista muistihäiri-
öt ajoissa, alustaa sairaanhoitaja Anu 
Hänninen. 22.2. eläkeläisten kahvila. 

NEULAMÄEN KIRKKO 
Vesurikuja 4
p. 040 4848 311
Perhekerho ti 2.2. klo 9.30. Vieraalla 
maalla ja 9.2. Isovanhemmat perheen 
elämässä. 
Messu kynttilänpäivänä su 7.2. klo 13. 
Saarnaa teol.yo. Anna Väätäinen, litur-
gia teol.yo. Ilona Yliräisänen ja Ilkka 
Koponen, kanttorina Ossi Jauhiainen.
Riparivirret to 11.2. klo 18. Laulattaji-
na Alavan kanttorit ja nuoria muusi-
koita.

SÄRKINIEMEN 
SEURAKUNTATALO 
Särkiniementie 20 
p. 040 4848 307 
Perhekerho ma 1.2. klo 9.30. Vieraalla 
maalla ja 8.2. Isovanhemmat perheen 
elämässä. 

DIAKONIA
Diakoniatoimistot Alavan kirkko: 
ajanvarausvastaanotto keskiviikkoisin 
klo 9 - 11 p. 040 4848 324, diakonia-
työntekijä Liisa Tiilikainen. Neulamä-
en kirkko-seurakuntakeskus: ajan-
varausvastaanotto torstaisin klo 9 – 
11, p. 040 4848 296, diakoniatyönteki-
jä Ulla Turunen, p. 040 4848 325. Sär-
kiniemen kirkko-seurakuntakoti: 
ajanvarausvastaanotto tiistaisin klo 9 
– 11, p. 040 4848 295, diakoniatyönte-
kijä Sisko Laitinen, p. 040 4848 326

KASTETUT
Niilo Otso Topias Vuorela, Minea Au-
rora Hannele Tiainen, Onni Tuomas 
Juhani Partanen.

KUULUTETUT
Mikko Samuli Seilonen ja Minna Han-
nele Perälä.

KUOLLEET
Aune Irene Korpinen 84 v, Kaino An-
nikki Kovanen 82 v, Helvi Huusko 88 v, 
Kalle Juho Porkola 70 v, Jouko Sakari 
Hyvärinen 82 v, Risto Poutiainen 86 v.

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ANSSI SOININEN

... ja hymysi huomataan
Puh. (017) 462 1511

Ma, ti, to, pe
Kuopio
Hapelähteenkatu 41

Ke klo 9-12
Siilinjärvi
Kasurilantie 13
Palvelukeskus Akuliina

ASIANAJOTOIMISTO 
KOLARI&CO.OY

Seppo Kolari, Eero Heikinheimo, Matti Reinikainen, 
Ville Heikinheimo, Katriina Manninen, Kristian Kakko

Kauppakatu 39 A, 4.krs, 70100 KUOPIO
(017) 265 7777/puh. (017) 261 1085/fax. 

www.kolari-co.

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT
esim. perusmuotoinen avioehto, testamentti, 
perunkirjoitus 200-300 € + kulut + alv 22 %

Asianajotoimisto Kalevi PitkänenOy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio, puh. 017-282 2211

faksi 017-282 3101, www.kalevipitkanen.com, 
aatsto@kalevipitkanen.com

VVO-kotikeskus
Maljalahdenkatu 25
70100 Kuopio
Avoinna ma - pe 8.30 - 15.30
Puh. 020 508 4700

Matalaenergiataloja Pappilanmäkeen
Kuopion keskustapalvelujen tuntumaan, rauhalliseen Pappilanmäkeen, valmis-
tuu huhtikuun lopussa vuonna 2010 kolme matalaenergiataloa. Suurimmissa 
asunnoissa on lasitetun parvekkeen lisäksi viherhuone ja maantasoasunnoissa 
on omat pihat. B-talossa on 5.krs:ssa näköalasauna ja monitoimitilat lasitettuine 
terasseineen, josta on upeat näköalat Puijolle. Asukkaiden käytössä ovat myös 
ilmainen pesutupa kuivaushuoneineen, ulkoilu- ja lastenvaunuvarastot sekä 
irtaimistovarastot.

Piha-alueella on vehreä oleskelu- ja leikkialue leikkivälineineen sekä polkupyö-
rävarasto. Osa autopaikoista on katettu. Kiinteistö liitetään kaapeli-tv -järjestel-
mään ja nopealle laajakaistalle on tietoliikennekaapelointi. 

Asuntotyypit  m2    vuokra, €/kk
1 h+kt  32,5 - 34,5     530 -  545
2 h+kt  39,0 - 50,0     571 -  660
2 h+k  49,0 - 55,5     641 -  698
3 h+k+viherhuone 67,5     815 -  870
4 h+k+s+viherhuone 87,5   1135 - 1155

Vesimaksu sisältyy vuokraan. Vakuusmaksu on 250 €. Varallisuusrajat.

Tutustu tarkemmin asuntoihin ja täytä asuntohakemus netissä osoitteessa 
www.vvo..
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Siivouspalvelu
Kotisiivoukset - Ikkunanpesut

Ylläpitosiivoukset
Huomioi kotitalousvähennys 60 %

LEILA SAIKKONEN
040 734 9652

www.siivouspalveluleila.com
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 Sunnuntain evankeliumiteksti on Matt. 20:1-16

Ei käy, ei kertakaikkiaan käy

Isäntä oli palkkaamassa työ-
miehiä viinitarhaansa. Hän oli 
jalkautunut kansan keskuuteen 
useaan eri otteeseen saman 

päivän aikana. Hän kutsui, kyseli 
ja etsi. Lupasi maksaa sen, mi-
tä kuuluu maksaa, päivän palkan. 
Päivän palkka kattoi toimeentulon 
sille päivälle.
Kun tuli palkanmaksun aika, aloi-
tettiinkin viimeisimmäksi töihin 
tulijoista. Maksatus sujui siihen 
asti, kunnes ensimmäisenä työnsä 
aloittaneet huomasivat saaneen-
sa saman verran kuin viimeisenä 
tulleet.

Oli aivan loogista, että he när-
kästyivät ja nousivat kapinaan. 
Mutta sen seurauksena ei tullut-
kaan palkankorotus, vaan isännän 
toteamus: ”Ystäväni, enhän minä 
tee sinulle vääryyttä. Emmekö me 
sopineet denaarista (päivänpalkas-
ta)? – Minä tahdon maksaa tälle 
viimeksi tulleelle saman kuin sinul-
le.” Ansaitsematonta!

Ei sovi tämän päivän palkkaus-
keskusteluun. Mutta Jeesus tahtoi 
jälleen kerran toimia toisin; ei men-
nä valtavirran mukana, vaan taata 
sen ajan kansalaispalkan, perus-

toimeentulon jokaiselle. Jokainen 
tarvitsee elääkseen ruoan, juoman, 
puhtauden ja kodin. Mutta onko 
siinä kaikki?

Kertomus päättyy ajatukseen, 
että viimeiset tulevat ensimmäisiksi 
ja ensimmäiset viimeisiksi. Sekin 
on vastoin ajattelutapaamme. Olen 
ansainnut, milloin milläkin syyllä, 
oikeuden tulla huomioonotetuksi 
ennen toisia. Olen tehnyt vuosia 
sen eteen töitä, enkä nyt hevillä 
luovuta. Pidän pääni, ja minähän 
menen! Tätäkö Jeesus tarkoitti? Vai 
tarkoittiko hän sitä nöyrää ja hil-
jaista kanssakulkijaani, joka ei pidä 
ääntä itsestään?

Mitä siis on ansaitsematon ar-
mo? Jotakin siitä koki aikanaan 
nuori paimenpoika Daavid, joka 
vastoin kaikkia ennakko-odotuksia 
tuli Jumalan valitsemaksi Israelin 
kuninkaaksi. Jumala valitsi myös 
Marian, nuoren puusepän morsia-
men, Poikansa äidiksi. Suurin Juma-
lan armo kohtasi meitä Jeesukses-
sa, joka syntyi tavallisten ihmisten 
keskuuteen myöskin vastoin kaik-
kia ennakko-odotuksia Maailman 
Vapahtajasta. Oli odotettu jotain 
suurta ja mahtavaa, kaikkia kohah-

duttavaa, mutta Jumala laskeutui-
kin alas seimeen, paikkaan, josta 
häntä vähiten osattiin etsiä. 

Tänä päivänä etsimme monen-
laista; lepoa arjen kiireeseen, rau-
haa levottomuuteen, ehkä joskus 
anteeksiantoakin ja ennen kaikkea 
toivoa paremmasta. Tätä kaikkea 
Jumala haluaa meille antaa, mutta 
olemmeko valmiit vastaanottamaan 
sitä?

Toivo paremmasta kumpuaa jo 
kristinuskon alkumetreiltä, odotus 
Maailman Vapahtajasta. Seimen 
Lapsi tuli ihmiseksi sovittaakseen 
maailman ja meidän syntimme ja 
pahoinvointimme ristinpuulla. Siinä 
ilmeni Jumalan armo meitä koh-
taan, Ansioton Rakkaus Meidän 
Osaksemme, että meillä rauha olisi. 
Rauha itsemme kanssa, läheistem-
me ja Jumalamme kanssa, ja sen 
Jumala lahjoittaa meille ilmaiseksi, 
armosta. Uskommeko sen?

Hanna Rasa, 
Kallaveden seurakunnan 

diakoniatyöntekijä

Joonas Vähäsöyrinki

Ka l l ave s i

KALLAVEDEN KIRKKO 
Rauhalahdentie 21
Seurakuntailta ke 27.1. klo 18.30-20. 
Yhteisvastuu-keräys 2010. Diakoni Mar-
tti Olsen välittää syksyisen opintomat-
kansa terveisiä Haitista.
Messu su 31.1. klo 10. Saarna teol.harj. 
Maire Komulainen, liturgia Veli Män-
tynen ja kanttorina Mari Vuola-Tanila.
Jumalan kohtaamisen ilta, Ilosano-
maa sanoin ja sävelin su 31.1. klo 18. 
Evankelista Eliina Heinonen, Anni Tan-
ninen, seurakuntalaisten todistuksia, 
seurakunnan rukouspalvelijoita ja 
Lähde-yhtye. Rukouspalvelu ja tarjoi-
lua. 
Seurakuntailta ke 3.2. klo 18.30-20. 
Käsivarret vahvemmat. Kynttilä-
päivästä. Luuk. 2: 22-23.
Kynttilänpäivän messu ja Yhteisvas-
tuukeräyksen avaus su 7.2. klo 10. 
Saarna Anna-Maija Hella, liturgia Matti 
Pentikäinen ja kanttorina Anna-Mari 
Linna ja kirkkokuoro.
Perheen pyhän Mukulamessu su 7.2. 
klo 16. Mukana Lauri Kastarinen, Tuula 
Hoffrén ja pyhäkouluopettajat, Kallave-
den lapsikuoro, soittajat ja Mari Vuola-
Tanila, emäntänä Pia Nousiainen. Juon-
tajana toimii Merja-Riitta Jaakkonen. 
Iltapala. Huom. Tilaisuus on Kallaveden 
kirkolla, Rauhalahdentie 21. 
Seurakuntailta ke 10.2. klo 18.30. ke 
10.2. klo 18.30-20.Usko avuksi huuta-
mista. Kyrie - Herra armahda.

PETOSEN SEURAKUNTATALO 
Pyörönkaari 21
Petosen seurakuntatalon remontti 
jatkuu. Talo on suljettu toistaiseksi.

KINKERIT
Haminalahden kinkerit ke 27.1. klo 
18.30 Hannu Tolosella, Keskimäentie 81. 
Raili Rantanen ja Anna-Mari Linna.

LÄHETYS
Naisten lähetyslöylyt ke 27.1. klo 18 
Rytkyllä. Lähtö kirkolta klo 17.30 ja 
Petoselta klo 17.35. Osallistumismaksu 
5 €. Saunomisen lisäksi kevyt iltapala ja 
lähetysasiaa.

DIAKONIA
Kallaveden, Männistön ja Puijon 
lähimmäisten koulutusilta ma 8.2. klo 
18-20 Pyhän Johanneksen kirkolla. Ai-
heesta "ainako anteeksi", alustaa psyki-
atrian erk.lääkäri Tuula Pesonen. Ilmoit-
tautuminen Riitalle 1.2. mennessä.
Varttuneen väen virkistyspäivä ke 
27.1. klo 10-13 Kallaveden kirkolla. "Kai-
kki oli vain tuuria - Jumala auttoi minua, 
niin säilyin hengissä", Diakoni Irene 
Savolainen, hartaus Raili Rantanen, 
kanttorina Seppo Kirkinen. Ruokailu 5 
€.
Petosen diakoniatoimisto siirtyy 
seurakuntatalon remontin ajaksi helmi-
kuun alusta Alakatu 6:een, entisiin 
päiväkodin tiloihin. Puhelinpäivystys ja 
kotikäyntipyynnöt maanantaisin ja kes-
kiviikkoisin klo 9-10, p. 040 4848 333.
Leväsen kammari ma 1.2. klo 12.30 
Leväsen palvelukeskuksessa, Leväsen-
tie 27. Sanan maanantai, Kirsi Leino. 
Juodaan kuppi kuumaa ja jaetaan 
elämisen iloja ja suruja.
Hyvän hoidon päivät ke 3.2. klo 10.30 
Rytkyn leirikeskuksessa. (omaishoita-
jille, hoidettaville ja kyytipalvelua käyt-
täville). Aiheena kuopiolaiset kristityt 
yhteyttä etsimässä, Anni Tanninen. Mu-
kavaa yhdessä oloa ja lounas (5 €). Ilm-
oittautumiset Maarit Kirkinen, p. 040 
4848 369 tai Riitta Reima, p. 040 4848 
370 tai diakoniatoimisto, p. 040 4848 
332.

MUUTA
Donkkis Big Night-toimintailta 7-
13vuotiaille pe 5.2. klo 18-20 Pyörön 
koulun ruokasalissa.
Hirvilahden työseura to 11.2. klo 18.30 
Hirvilahden kappelissa.

Haminalahden työseura ti 9.2. klo 
18.30 Antero Rytkösellä, Rinnekuja 12.

PERHETYÖ
Taidetiistai ti 2.2 ja 9.2. klo 9.30-11.30 
tai klo 13-15 Kallaveden kirkon kerho-
huoneessa. Kädentaitoja koko per-
heelle.

PIIRIT
Kaislastenlahden päiväpiiri ti 2.2. klo 
13 Mirja Kulinilla, Anttilantie 128.
Rytkyn seurakuntapiiri ke 3.2. klo 18 
Eeva Niirasella, Karttulantie 1280.
Lamperila-Niemisjärven seurakun-
tapiiri ti 9.2. klo 12 Eino ja Anni Könö-
sellä, Viitajärventie 346. Kodin si-
unaaminen, Raili Rantanen.

AIKUISTYÖ
Miesten Raamattupiiri to 28.1. klo 
18.30 Jynkänvuoren kerhohuoneessa, 
Isännäntie 22. Lisätietoja Veijo Olli, p. 
044 3182 146 tai Veijo.Olli@iwn.fi
Ikäsinkut Opintopiiri (5x) elämästä, 
ihmissuhteista, uskosta sinkuille – puo-
li vuosisataa elämää nähneille aloittaa 
Kallaveden kirkolla ma 1.2. klo 18.00-
19.30. Tiedustelut Raili Rantanen, p. 040 
4848 360. Järjestäjinä Kallaveden seur-
akunta ja Kristillinen Opintokeskus. Ilm-
oittaiutuminen (max 8 naista/ väh 4 
miestä) seurakunnan toimistoon, p. 040 
4848 327. 

PYHÄKOULU
Pyhäkoulut klo 10 Kallaveden kirkolla: 
24.1., 31.1., 14.2., 21.2., 28.2., 7.3., 14.3., 
28.3., 11.4.ja 25.4. Jynkänvuoren kerho-
huoneessa, Isännäntie 22 pyhäkoulu 
alkaa, jos ilmoittautuneita riittävästi. 
Ilmoittautumiset 29.1. mennessä Tuula 
Hoffrénille, p. 040 4848 335. Petosen 
seurakuntatalon remontin ajan kokoon-
numme klo 13.30 Kallaveden kirkolla; 
24.1., 31.1., 14.2., 21.2., 28.2., 7.3., 14.3., 
28.3., 11.4. ja 25.4. Haminalahti/Hiekkala 
klo 11 opettajan ilmoituksen mukaises-
ti. Valoharjulla klo 14 (Vehmasmäki); 
24.1., 31.1., 21.2., 28.2., 21.3., 28.3., 18.4. 
ja 25.4. Lisätietoja saa pyhäkouluopet-
tajilta tai Tuula Hoffrén, p. 040 4848 335 
tai tuula.hoffren@evl.fi

KASTETUT
Anna Helmiina Kolehmainen, Teemu 
Veikko Viljami Auvinen, Ville Martti Os-
kari Argillander, Ville Martti Oskari Ar-
gillander, Jessica Melina Ronkainen, 
Lina-Sofia Patrikainen, Iisa Maria Ma-
linen, Miro Aleksi Nevalainen, Nelli Ada 
Olivia Karppa, Henri Juho Mikael Miet-
tinen, Inka Emilia Taskinen, Konsta Kas-
peri Konttinen, Nooa Aleksanteri Nik-
konen, Lumina Ruska Erin Turunen.

KUULUTETUT
Markku Kaleva Johannes Vikla ja Anni 
Elisa Savolainen.

KUOLLEET
Aune Maria Luukkainen 83 v, Pirkko 
Helena Turhanen 83 v, Onni Hukkanen 
89 v, Ahti Päiviö Hämäläinen 74 v.

M ä n n i s t ö

PYHÄN JOHANNEKSEN KIRKKO 
Kellolahdentie 8
p. 040 4848 386
Perhekerho keskiviikkoisin klo 9.30-
11. 
Eväitä arkeen ke 27.1. klo 17-18. 
Raamattu- ja keskustelupiiri takkahuo-
neessa. "Viimeiset ensimmäisiksi" Matt 
20:1-16. Lauri Paatero.
Messu su 31.1. klo 10. Saarna ja liturgia 
Reijo Virolainen, kanttorina Heikki 
Mononen.
Eväitä arkeen ke 3.2. klo 17-18. Raamat-
tu- ja keskustelupiiri takkahuoneessa. 
"Kristus, Jumalan kirkkauden säteily", 
Outi Pohjanen.
Kynttilänpäivän messu su 7.2. klo 10. 
Saarna ja liturgia Outi Pohjanen, kant-
torina Riitta Matilainen, lapsikuoro. Yh-
teisvastuukeräyksen aloitus ja koulutus 
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srk-salissa. Lounas, vapaaehtoinen 
maksu YV:n hyväksi.
Eväitä arkeen ke 10.2. klo 17-18. 
Raamattu- ja keskustelupiiri takkahuo-
neessa. "Miten ja miksi paastoaisin?", 
Reijo Virolainen.
Miesten piiri ke 10.2. klo 17-19 takka-
huoneessa. Mika Pulkkinen.

MÄNNISTÖN VANHA KIRKKO 
Lönnrotinkatu 24
p. 040 4848 391
Perhekerho keskiviikkoisin klo 9.30-
11. 
Miesten Männistöpiiri tiistaisin 2.2., 
16.2., 2.3., 30.3., 13.4., 27.4. ja 11.5. klo 
18.30 (huom. muuttuneet päivät).
Kynttiläkirkko su 7.2. klo 16. Perheen 
Pyhän tapahtuma kaikenikäisille. Te-
hdään kynttilöitä mehiläisvahasta. 
Kirkkohetki, jossa lapset laulavat. Me-
hutarjoilu. Lauri Paatero, Riitta Mati-
lainen.

VARHAISNUORET
Poikakerhot Maanantaisin klo 15 Kal-
evalan koulu, sählykerho 1.–2. lk. Ti-
istaisin klo 17 Pyhän Johanneksen 
kirkko, pelikerho. Keskiviikkoisin 17 
Kettulan koulu, sählykerho 1.–4. lk 
sekä 5.–6. lk klo 18. Torstaisin klo 14 
Pohjantien koulu, sählykerho 1.-4. lk 
sekä 5.-6. lk klo 15. Perjantaisin klo 15 
Kalevalan koulu, sählykerho 3.-4. lk 
sekä 5.-6. lk klo 16. Sunnuntaisin klo 
17.30 Kettulan seurakuntakoti, Jänik-
senpolku 2, ohjelmakerho. 
Poikien ja tyttöjen leiri 1-3 luokkalais-
ille 12.-14.2. Hirvijärven leirikeskuk-
sessa. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 
ke 3.2. mennessä Juha Mertaselle, p. 
040 4848 409.

DIAKONIA
Diakoniatyön ajanvarauspäivystyk-
set Männistön Vanhalla kirkolla (Lön-
nrotinkatu 24) tiistaisin klo 9-10, p. 040 
4848 385. Pyhän Johanneksen kirkolla 
(Kellolahdentie 8) torstaisin klo 9-10, p. 
040 4848 384. Ulla Halonen ke-pe, p. 
040 4848 405. Maija Huttunen ke-pe 
p. 040 4848 407. Merja Hyvärinen ma-
ke, p. 040 4848 283. Mari Mertanen, p. 
040 4848 406. Sähköposti: etunimi.
sukunimi@evl.fi 
Diakoniatyön ajanvarauspäivystyk-
set Männistön Vanhalla kirkolla (Lön-
nrotinkatu 24) tiistaisin klo 9-10, p. 040 
4848 385. Pyhän Johanneksen kirkolla 
(Kellolahdentie 8) torstaisin klo 9-10, p. 
040 4848 384. Ulla Halonen ke-pe, p. 
040 4848 405. Maija Huttunen ke-pe, 
p. 040 4848 407. Merja Hyvärinen ma-
ke, p. 040 4848 283. Mari Mertanen, p. 
040 4848 406. Sähköposti: etunimi.
sukunimi@evl.fi 
Ukintuvan Sanan torstai 28.1. klo 12 
Pyhän Johanneksen kirkolla. Outi Po-
hjanen.
Ystäväkerho to 4.2. klo 13-14.30 Van-
halla kirkolla. Hartaus "Ansaitsematon 
armo", Juha Välimäki. Pohdintaa ar-
mosta itseään ja lähimmäistä kohta-
an. 
Männistön, Kallaveden ja Puijon 
lähimmäisten yhteinen koulutusilta 
ma 8.2. klo 18-20 Pyhän Johanneksen 
kirkolla. Teemana "ainako anteeksi", 
psykiatrian erikoislääkäri Tuula Pe-
sonen. Ilmoittautumiset Mari Mertas-
elle, p. 040 4848 406 viimeistään 28.1. 
Ilmoittautumisen yhteystietoineen voi 
jättää myös puhelinvastaajaan.
Hyvän Mielen Päivä ke 10.2. klo 11-
13.30 Pyhän Johanneksen kirkolla. Yh-
teisvastuu, diakoni Martti Olsen. Arpa-
jaiset. Ruoka ja kahvit. Linja-auton 
(Jääskeläisen auto) reitti: Päivärannan-
tie, City Marketin jälkeinen pysäkki 
Kettulanlahteen päin klo 9.50, Kaijan 
Padan pysäkki klo 10, Pihlajaharjuntie 
(Rahusentien risteys) klo 10.05, Kello-
niemen Sale klo 10.15, Itkonniemen 
kioski klo 10.20, Tellervonkadun 
pysäkki 10.25, Lönnrotinkatu 52 klo 
10.30 (entinen seurakuntatalo), Saari-
aitta klo 10.35, Pyhän Johanneksen 
kirkko. Paluu samaa reittä alkaen klo 
13.30 Pyhän Johanneksen kirkolta. 
Päivän kustannukset 5 €.

KASTETUT
Joose Lassi Juhani Tolppanen, Senni 
Elviira Savolainen, Vilho Juho Jalmari 
Kellokoski, Aulis Juhani Mertanen, 
Toivo Akseli Wiljami Tuominen, Miina 
Amanda Ruotsalainen, Tuomas Reino 
Mikael Laakkonen.

KUULUTETUT
Timo Henri Dunkel ja Laura Annikki 
Tissari, Petja Matias Inkala ja Teija Nina 
Marika Sandvik, Jani Heikki Manninen 
ja Outi Emilia Savolainen.

KUOLLEET
Erkki Jahvetti Kokkonen 78 v, Vilho 
Eelis Honkanen 68 v, Erkki Johannes 
Hyvärinen 89 v, Birgit Maria Utriainen 
87 v, Helmi Johanna Rautiainen 89 v, 
Anna Mirjam Korhonen 89 v, Annikki 
Pekkarinen 88 v, Martti Kalevi Tim-
onen 69 v.

Pu i j o

PUIJON KIRKKO 
Taivaanpankontie 3
p. 040 4848 419
Messu su 31.1. klo 10. Pekka Nieminen 
saarnaa, Heikki Hyvärinen, Jaakko 
Syynimaa, Kari Kuula. Kanttorina Outi 
Keskisipilä. Puijon kamarikuoro ja Ort-
odoksinen kamarikuoro, johtaa Juhani 
Matsi.
Perheen Pyhäpäivän kirkkohetki su 
31.1. klo 16. Heikki Hyvärinen, Jaakko 
Syynimaa, Niklas Grönholm. Kanttori-
na Joona Saraste. Toimintatuokio nuo-
risotalon puolella. Mehut ja keksit.
Messu su 7.2. klo 10. Professori Juhani 
Laurinkari saarnaa, Jaana Marjanen, 
Saila Karppinen, Pekka Nieminen. 
Kanttorina Joona Saraste. Puijon kirk-
kolaulu. YV-keräyksen avaus, kerääjien 
siunaaminen ja keräyslistojen jaka-
minen. Kerääjiä tarvitaan lisää. Lapsille 
pyhäkoulu. Marttojen tarjoama pe-
runapuuro.

PUIJON 
SEURAKUNTAKESKUS 
Taivaanpankontie 3
Eläkeläisten iltapäiväkerho to 28.1. 
klo 12.30. ja 4.2. klo 12.30.
Siioninvirsiseurat su 31.1. klo 18. Tuo-
mo Ruuttunen, Reijo Mattila, Kari Kuu-
la, Jaakko Syynimaa. Herättäjän Puijon 
paikallisosaston vuosikokous. Kahvi-
tarjoilu. 
Raamattuluento - Puoluepeliä Ko-
rintissa ma 1.2. klo 18.30. Kerhohuone 
3. Jaakko Syynimaa, Saila Karppinen.
Perhekerho ke 3.2. klo 9.30. Tehdään 
yhdessä valoa talven pimeyteen. Ke 
10.2. Laitan pullat uunihin, vedän 
valmiit takaisin. 
Valon päivä ke 3.2. klo 12. Eläkkeelle 
siirtyneille ja siirtymässä oleville tap-
ahtuma. Keittolounas, professori Olli-
Pekka Ryynäsen alustus aiheesta "Kai-
kkihan me vanhenemme”. Keskustelua 
ja kahvit. 
Israel-piiri ke 3.2. klo 14. ja 17.2. klo 
14. Ariela Toivanen.
Raamattuluento - Uskon uupumus-
ta ja levottomia kirkonmenoja ma 
8.2. klo 18.30 kerhohuone 3. Anna 
Väätäinen ja Ilona Yliräisänen.
Midinetti-lähetyspiiri ke 10.2. klo 
12. 

PÄIVÄRANNAN KIRKKO 
Tuomikuja 4 
p. 040 4848 426
Messu su 31.1. klo 13. Pekka Nieminen 
saarnaa, Jaakko Syynimaa. Kanttorina 
Outi Keskisipilä. Päivärannan lauluryh-
mä. Kirkkokahvit.
Perhekerho ke 3.2. klo 9.30. Valmist-
amme kynttilöitä. 10.2. Kynttilän-
päivän merkeissä.
Ystävänpäivä ke 3.2. klo 10.45. Kodin 
tapaturmat, ensiapuryhmän johtaja 
Heli Nuutinen ja Riitta Murtorinne. 
10.2. Vanhat tavarat ja tarinat. Kehru-
unäytös Aune Lindflöf ja Riitta Mur-
torinne.
Messu su 7.2. klo 13. Professori Juhani 
Laurinkari saarnaa, Jaana Marjanen. 
Kanttorina Joona Saraste. Puijon kirk-
kolaulu. YV-keräyksen avaus, kerääjien 
siunaaminen ja keräyslistojen jaka-
minen. Kerääjiä tarvitaan lisää. Kirk-
kokahvit.
Tehdään yhdessä -ryhmä ma 8.2. klo 
18. Tulitikkurasiat, Riitta Murtorinne, 
Helena Heija Nuutinen ja Seija Ris-
sanen.

MUUTA
Lähde kanssamme Israeliin 24.-31.10. 
Järjestämme matkan pyhille paikoille 
Galileassa ja Jerusalemissa. Ma-
joitumme Genesaretin järven rannalle 
Ma'aganin lomakylään ja Jad Hashmo-
naan Juudean vuoristoon. Matkan 
hinta 1295 e, sisältäen lennot Helsin-
gistä ja majoituksen puolihoidolla. 
Lisätietoja ja ilmottautumiset Heikki 
Hyvärinen, p. 040 4848 434 ja Ariela 
Toivanen 040 5676 606. 

LÄNSI-PUIJON 
KERHOHUONE 
Rypysuontie 28-30
p. 040 4848 419
Perhekerho ti 2.2. klo 9.30. Tehdään 
valoa talveen. Ti 9.2. Laitan pullat 
uunihin, vedän valmiit takaisin.

YSTÄVÄN KAMMARI 
Taivaanpankontie 3
Kokoontumispaikka kaikenikäisille 
avoinna tiistaisin klo 11-14. Yhdessäo-
loa ja tarjoilua.

RANTA-TOIVALA
Seurakuntapiiri ti 2.2. klo 18.30 Pent-
ti ja Seija Rissasella, Hirvolanniementie 
177. Pekka Nieminen ja Jaakko Syyni-
maa.

KASTETUT
Saana Viliina Salmi, Siru Aurora Huk-
kanen, Eemil Valtteri Karppinen, Viivi 
Olivia Voutilainen, Melinda Kristiina 
Lyytikäinen, Peppi Katariina Ruus-
kanen, Jami Pekka Johannes Pursiain-
en, Melinda Fiona Adalmiina Nissinen, 
Selja Kaarina Kukkala.

KUOLLEET
Heikki August Pekkarinen 56 v, Sointu 
Muru Irene Kauppinen 90 v.

R i i s t ave s i

RIISTAVEDEN KIRKKO 
Joensuuntie 2505 
Jumalanpalvelus su 31.1. klo 10. Kirsi 
Leino. Marjatta Piironen. Hanni Hyvä-
rinen sello ja Markku Hyvärinen piano. 
Rippikouluinfo vuoden 2010 rippikou-
lulaisille ja heidän vanhemmilleen, 
Mervi Mannila.
Jumalanpalvelus su 7.2. klo 10. Kirsi 
Leino. Marjatta Piironen ja Eeva Leino-
nen. Marttojen kirkkopyhä sekä yh-
teisvastuukeräyksen avaus. Seurakun-
tatalossa ruokailu ja koko kylän kinke-
rit, aiheena" Sydämin, suin ja kätten 
töin", seurakunnan diakonia ja yhteis-
vastuu. Kinkerikuljetukset kyliltä, oma-
vastuu 5€/henkilö. Ilmoittautumiset 
3.2. klo 12 mennessä seurakunnan toi-
mistoon, p. 040 4848440.

RIISTAVEDEN 
SEURAKUNTATALO 
Keskustie 2 
Perhekerho ke 27.1. klo 9.30.
Päiväkuoro ke 27.1. klo 14.15.  
Naiset sanan äärellä ke 27.1. klo 19 
Kammarissa. 
Kirkkokuoro ke 27.1. klo 19.                     
Tiistaitupa ti 2.2. klo 8 Kammarissa.                                                                                 
Kokki- ja puuhakerho ti 2.2. klo 16. 
Yhteisvastuukerääjien koulutusilta 
ti 2.2. klo 18. Eeva Leinonen.
Perhekerho ke 3.2. klo 9.30. Mervi 
Mannila.
Virkistyspäivä eläkeläisille ke 3.2. 
klo 12. Raamattuhetki, Kirsi Leino. Eeva 
Leinonen
Päiväkuoro ke 3.2. klo 14.15. 
Kirkkokuoro ke 3.2. klo 19. 
Omaishoitajien sekä hoidettavien 
vertaistukiryhmä ti 9.2. klo 12. 
Kokki- ja puuhakerho ti 9.2. klo 16. 
Perhekerho ke 10.2. klo 9.30. 
Päiväkuoro ke 10.2. klo 14.15. 
Kirkkokuoro ke 10.2. klo 19. 
Äitien hellittelyilta ti 16.2. klo 18. Il-
moittautuminen 9.2. mennessä p. 040 
4848 444 Mervi Mannila. 

Hahmoterapeutti
Risto Tarkiainen
- yksilöterapiaa

  aikuisille ja nuorille
- työnohjausta
- luentoja

050-566 4695

HAUTAKIVET
Lisänimien

kaiverrus/kultaus-
sekä entisöintityöt.

Kivilyhtyjä

Sari Kämäräinen
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio
puh. 050 575 0004

017-2622695
www.kivipajasarik.fi

VERENLUOVUTUS Kuopion veripalvelutoimisto, Puijonkatu 23, Sekto-
ri 2. krs, p. 366 5500, ma, ti, to klo 11–18, ke, pe klo 10–16 OJENNA 
KÄTESI. Joka arkipäivä potilaat tarvitsevat yli 1000 verenluovuttajan apua. 
Verestä tehtäviä valmisteita ja lääkkeitä tarvitaan muun muassa leikka-
uksissa, anemian ja syövän hoidossa sekä verenvuototautia sairastaville. 
Usein niiden avulla voidaan pelastaa potilaan elämä. Verta voi luovuttaa ter-
ve, vähintään 50 kiloa painava, 18–65-vuotias henkilö. Ota virallinen hen-
kilötodistus mukaan. Maksuton luovuttajainfo 0800 0 5801. Muut luovutus-
paikat löytyvät netistä. 

Joku tarvitsee verta

juuri nyt.

• Matot
•vuodevaatteet • ym.

Itkonniemenkatu 27, 70500 Kuopio
Puh. (017) 263 3128

www.kotiinkuljetus.palvelee.

Puh. 050 466 9989

  ilmoitusmarkkinointi

Ilmoita
Kirkko ja koti

-lehdessä!
Kysy lisää

Vappu Kuusiniemi
p. (014) 619 824,

040 486 6726

1�
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PyhäPuuha

PyhäPuuha -palstaa toimittavat Kallaveden lukiolaiset.
Tehtävän laati Paula Remes.

MUUTA
Kirkkoherra Hannu Savinainen on 
virkavapaalla 21.3. asti. Sijaisena Kirsi 
Leino.
Palvelukeskuksen hartaus ke 27.1. klo 
13. Kirsi Leino. Marjatta Piironen.
Roinilan hoitokodin hartaus ke 27.1. 
klo 14.30. Kirsi Leino. Marjatta Piiro-
nen.
Miesten lenkkipiiri ma 8.2. klo 18.30 
Osuuspankin kerhohuoneessa.

KUOLLEET
Anna-Liisa Maria Vartiainen 50 v.

Ve h m e r s a l m i

VEHMERSALMEN KIRKKO 
Lempeläntie 15
Sanajumalanpalvelus su 31.1. klo 13. 
Aulikki Mäkinen. Marjatta Piironen. Rip-
pikoululaisille ja heidän vanhemmilleen 
rippikoulun infotilaisuus seurakuntako-
dissa.
Messu su 7.2. klo 10. Saarna hiippakun-
tasihteeri Sirpa Juola, liturgi Aulikki Mä-
kinen, kanttori Joose Vähäsöyrinki. Yh-
teisvastuukeräyksen startti. Seurakun-
takodissa yhteisvastuulounas, hinta 5 
€. 

VEHMERSALMEN 
SEURAKUNTAKOTI 
Lempeläntie 15
Perhekerho ke 27.1. ja ke 3.2. sekä ke 
10.2. klo 9.30. 
Kirkkokuoro ti 2.2. klo 13. 
Lapsikuoro ti 2.2. ja ti 9.2. klo 17.15. 
Varttuneenväen virkistyspäivä ti 9.2. 
klo 10. 
Kirkkokuoro ti 9.2. klo 13. 

NUORET
Nuortenilta ke 10.2. klo 19. ei kokoon-
nu Majakan yläkerrassa.

VARHAISNUORET
Partio Uudet sudenpennut ti 9.2. ei 
kokoonnu Majakan yläkerrassa.

MUUTA
Kirkkoherra Aulikki Mäkisellä ei papin-
päivystystä keskiviikkona 3.2. 
Lähimmäisen kammari ma 1.2. klo 
10. 
Lähimmäisen kammari ma 8.2. ei ko-
koonnu.
Raamatun naisia keskustelutilaisuus 
ma 8.2. klo 18 lähimmäisen kammaris-
sa. Aulikki Mäkinen.

KUOLLEET
Maija Mielikki Karvonen 84 v, Martti 
Vilho Tuomainen 83 v, Matti Johannes 
Hentilä 79 v.

S i i l i n j ä r v i

KIRKKO  
Haarahongantie 4 
Perjantaimessu pe 29.1. klo 19. Yrjö 
Jokiranta, Eero Holma, Airi Heiskanen, 
Gospel-ryhmä.
Messu su 31.1. klo 10. Matti Hoffrén, 
Yrjö Jokiranta, Anne-Mari Kraft, tekstin-
lukijana kunnanjohtaja Vesa Lötjönen. 
Kunnan luottamushenkilöiden ja hen-
kilöstön kirkkopyhä. Kirkkokahvit.
Kuopion Pyhän Nikolaoksen Kate-
draalikuoron konsertti ma 1.2. klo 18, 
Panihida, vainajien muistopalvelus. 
Vapaa pääsy.
Perhemessu su 7.2. klo 10. Yrjö Joki-
ranta, Matti Hoffrén, päiväkerhotyö. 
Marttojen kirkkopyhä.

SEURAKUNTATALO
Askartelupiiri ke 27.1., ke 10.2. ja ke 
3.2. klo 9 lähetyskellarissa. Hiljen-
tymistä, uutisia lähetysalueelta ja käsil-
lä tekemistä. 
Pyhä-luentosarja ke 27.1. klo 18 isossa 
salissa. Aiheena Pyhä Jumala, alustus 
Matti Hoffrén ja kommenttipuheenvu-
oro käräjätuomari Riitta Makkonen.
Kahvikonsertti su 31.1. klo 14 isossa 
salissa.
Kirkonkylän päiväpiiri ma 1.2. klo 13 
isossa salissa.
Omaishoitajakerho ke 3.2. klo 12 tak-
kahuoneessa.
Pyhä-luentosarja ke 3.2. klo 18 isossa 
salissa. Pyhä elämä, alustus Sirpa Yliko-
tila ja kommenttipuheenvuoro leht. Jari 
Kolehmainen.
Yhteisvastuukerääjien infotilaisuus 
to 4.2. isossa salissa, alkaen klo 17.30 
kahvituksella.
Perjantaikahvila pe 5.2.klo 18-22. 
Sananurkka klo 19 ja klo 20 Emman ja 
Ollin ryhmä.
Aikuisten kahvihetki su 7.2. klo 14 
isossa salissa. Zipporim-kuoro, johtaa 
Leila Savolainen, israelilaista musiikkia 
ja karkelointia. Elämää Israelisssa, Ariela 
Toivanen.
Juttutupa ma 8.2. klo 10 lähetyskellar-
issa. Kahvia ja jutustelua. 
Miesten piiri ma 8.2. klo 13 kokoushu-
oneessa.
Yhden vanhemman perheiden ver-
taisryhmä Siiliemot ma 8.2. klo 17.30-
19.30 nuorten kerhotiloissa. Tule kes-
kustelemaan ja saamaan tukea arjen 
jaksamiseen, lapsille omaa tekemistä, 
pieni iltapala.
Kohtaamispaikka (Kansanlähetys) ma 
8.2. klo 18.30 pienessä salissa. Raamat-
tuopetus Veijo Olli, mukana Yrjö Joki-
ranta.
Siioninvirsiseurat ti 9.2. klo 18 takka-
huoneessa.
Pyhä-luentosarja ke 10.2. klo 18 isossa 
salissa. Pyhä ateria: alustus Tapio Lepo-
la, kommenttipuheenvuoro kunnanval-
tuuston puh.joht. Ilmari Hartikainen.

VUORELAN KIRKKO
Sananen ke 27.1. klo 18.30.
Donkkisilta to 28.1. klo 18-20.
Perjantaikahvila pe 29.1. klo 18-22. 
Rukoushetket klo 19 ja 20 päiväkerho-
tilassa, Risto Huotari.
Armolahjaseminaari ”Jokaisella on 
jokin armolahja” pe 29.1. klo 18, Raimo 
ja Ulpu Lappi, Kansanlähetys.
Armolahjaseminaari la 30.1. klo 10-17 
ja su 31.1. klo 9-11, Raimo ja Ulpu Lappi, 
Kansanlähetys.
Vuorelan päiväpiiri ma 1.2. klo 13.
Perjantaikahvila 5.2. klo 18-22. Ruk-
oushetket klo 19 ja 20 päiväkerhotil-
assa, Eero Holma ja Kari Kolehmainen.
Perhemessu su 7.2. klo 13. Yrjö Joki-
ranta.
Vuorelan lähetyspiiri ti 9.2. klo 10.
Sananen ke 10.2. klo 18.30.

MUUTA 
Vesijärven-Harjamäen lähetyspiiri to 
28.1. klo 18.30 Elli Mähösellä, Linjatie 1. 
Mukana Risto Huotari. 
Ystäväntupa ma 1.2. klo 9 Leppäkaar-
teen kerhohuoneessa.
Kumpusen-Pettäisenrannan lähetys-
piiri to 4.2. klo 19 Saara ja Kaarlo Tu-
omaisella, Pettäisenranta 110. Mukana 
Risto Huotari ja Anne-Mari Kraft.
Näkökerho ti 9.2. klo 12 Akuliinan kabi-
netissa.
Haiti tarvitsee apuasi! Ole arkienkeli 
ja tule rohkeasti mukaan yhteisvastu-
ukerääjäksi. Listakerääjiä tarvitaan eri 
puolilla Siilinjärveä. Lisätietoa ja ilmoit-
tautumiset diakoniatyöntekijä Eija Lai-
tanen 044 7284 642. 
Marianpäivän retriitti ”Kaikki ilon 
lähteet puhkeavat” Ruokoniemessä 
19.-21.3. Hinta 40 e oman seurakunnan 
jäsenet, muut 70 e. Ohjaaja Sirpa Yliko-
tila ja hänelle ilm. 12.3. mennessä, p. 
044 7284 608.

KASTETUT
Milla Emilia Nousiainen, Justus Iivari 
Weeman, Lilian Aida Inkeri Nenonen, 
Kusti Eino Juhani Kähkönen, Milla Mari-
anne Ledentsä, Mimosa Mariia 
Kauhanen.

KUULUTETUT
Marko Antero Pirinen ja Sanna Marika 
Huovinen. 

KUOLLEET
Aimo Johannes Häiväläinen  88 v., Esko 
Kalervo Knuutinen  84 v.

Diakoniakeskus

Suokatu 31
Diakoniakeskuksen työntekijöiden 
asiakasvastaanotto ilman ajan varaus-
ta ma, ke ja pe klo 10-12.
Vammaistyöntekijän asiakasvas- 
taanotto ilman ajan varausta ma ja ke 
klo 10-12.
Kierrätysmyyntipiste avoinna ma, ke 
ja pe klo 10-12.
Hartaus ma, ke ja pe klo 9.50. 
Nuottakahvio avoinna ma, ke ja pe klo 
10-12. 
Syöpäpiiri ke 27.1. klo 13. 
Varttuneiden kehitysvammaisten 
päiväpiiri ke 3.2. klo 13.30. 
Pullakirkko pe 5.2. klo 12. 
Katulähetyspiiri ti 9.2. klo 17. 
Saunaretki ilmoittautuminen etukä-
teen diakoniakeskuksessa. 
Syöpäpiiri ke 10.2. klo 13. 
Huonokuuloisten seurakuntapiiri ke 
27.1. ja ke 10.2. klo 13 Keskusseurakun-
tatalossa.
Kuurojen lähetyspiiri ma 1.2. klo 17 
Keskusseurakuntatalossa, Suokatu 22. 

Opiske l i jat  ja 
nuor et  a ikuiset

TUOMIOKIRKKO
p. 040 4848 256
Tuomiokirkko avoinna tutustumista 
ja hiljentymistä varten klo 10-15, 
lisäksi perjantaina 18-23.
Perjantaimessu 29.1. klo 19. Perjan-
taimessu on opiskelijoiden ja nuorten 
aikuisten ehtoollisenvietto perjantai-
iltaisin. Messun jälkeen mukavaa yh-
dessäoloa ja iltapalaa hyvässä seurassa 
vanhassa Pappilassa, Kuninkaankatu 
12.

KUOPION OPISKELIJALÄHETYS  
Taivaanpankontie 1 A  
www.opko.fi/kuopio 
Opiskelijaillat la klo 19. 
Rukous eläväksi 30.1. Jussi Miettinen. 
Onko usko psykologinen ilmiö? 6.2. 
Sanna Korpela.

KANSANLÄHETYKSEN 
OPISKELIJATOIMINTA 
Museokatu 24 
keskiviikkoisin klo 18  
www.kolmekohtaamista.com
Onko syntiä olla homo? 3.2. Andy 
Chambers.
Kristitty ja ihmissuhteet 10.2. Marjut 
& Mikko Haapasaari.

Perheasiain  
neuvottelukeskus

Suokatu 22
Luottamuksellista ja maksutonta 
keskusteluapua parisuhteen 
kysymyksissä. Käynnit sopimuksen mu-
kaan. Tiedustelut vastaanottosi-
hteeriltä, p. 040 4848 480 ma-pe klo 9-
11.    

Palveleva puhelin
 

päivystää su - to klo 18-01, pe - la klo 
18-03, p. 01019 0071. Puhelun hinta 
on paikallisverkkomaksu/matkapuhe-
linmaksu. Nettiosoite: pp.kuopio@evl.
fi

J ä r j e s t ö t

NNKY, 
Myllykatu 5 
p. 017 2614 500, toimisto@knnky.fi
Lähetyspiiri ke 27.1. klo 13.
Raamattupiiri ke 3.2. klo 13.
Ystävänpäivät tulossa su 14.2. klo 14.     
Perhekahvila ma klo 13-15.30 ja to klo 
9.30-12.
Lauluryhmä ma klo 16.
Päivystys kansliassa ti ja to klo 9-11.
Yhteiskristillinen rukousilta tiistaisin 
klo 18.

POHJOIS-SAVON 
EV.LUT. KANSANLÄHETYS, 
Museokatu 24
P. (017) 262 2082, www.p-savonkl.
sekl.fi. 
Lähetyskodissa aamurukoushetki 
ma klo 8. Päivähartaus maanantaisin 
klo 13. Raamattupiiri parillisina maan-
antaina klo 17, rukouspiiri parillisen 
viikon ti klo 18. Päivähartaus ja kahvi-
hetki keskiviikkoisin klo 12. Nuorten 
aikuisten 3Kohtaamista ke klo 18, 
raamattu- ja lähetyspiiri parittomina 
to klo 17, nuorten Nuotta-ilta to klo 
18.30. 

Elämän Leipää sanoin ja sävelin 7.2. 
klo 16 Kuopion NNKY:ssä. 
Kohtaamispaikka 8.2. klo 18.30 Siilin-
järven srk-talon pienessä salissa. Veijo 
Olli, Yrjö Jokiranta. Armolahjasemi-
naari pe klo 18-21, la klo 10-17, su klo 
9-11.45 Vuorelan kirkossa, opettajina 
Raimo ja Ulpu Lappi. Messu su klo 13 
saarna Raimo Lappi. Ilmoittautumiset, 
p. 044 3461 568 tai ari.korhonen@sekl.
fi Kuljetus joka päivä Lähetyskodilta, 
Asemakatu 10 puoli tuntia ennen semi-
naarin alkua.
Hiihto- ja Raamattuleiri Pallaksen 
maisemissa Vuontispirtillä 5.-11.4. yh-
dessä Savon KL:n kanssa. Ilmoittautu-
miset Pekka Kiiski 044 5319 697. Israel-
matka 2-9.5. Matkaan sisältyy Israel-
päivät syyskuussa Ryttylässä. Tied. 
Jouko Kauhanen, p. 050 5773 780, jou-
ko.kauhanen@sekl.fi 
Jeesus-seminaari 19-20.2. Inkilänmäen 
seurakuntatalossa. Tiedustelut Ari Ko-
rhonen 044 3461 568 tai ari.korhonen@
sekl.fi
 

KANSAN RAAMATTUSEURA  
Sanan Kulma, 
Tulliportinkatu 22
www.sana.fi/kuopio
krs-kuopio@sana.fi
p. 0207 681 660
Kirjamyynti Risto Ruuskanen,
p. 040 7435 615.
Avoimet ovet ke, to, pe klo 14-17, pe 
rukouspäivystys.
Rukouspiiri ma parill.vk klo 18 -19.30. 

Lue aikuisen kans-
sa Matt. 22:1-16. 
Löydätkö kuvasta 
kaksi erilaista vii-
niruukkua eli am-
foraa, öljylampun, 
viiriäisen ja de-
naari-rahan? Vä-
ritä kuva ja piirrä 
puulle lehdet.
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m u i s t i o
AA-ryhmä, Hatsalankatu 37, p. 2622 
621. Arkisin klo 11 ja 19, su klo 9 ja 
19. Palaverit savuttomia.
AA-naisten ryhmä ti klo 18.30-
20.30 Suokatu 6, p. 046 6199 131.
AAL-ryhmä alkoholistisessa tai toi-
mimattomassa perheessä kasvaneil-
le aikuisille torstaisin klo 19 Hatsa-
lankatu 37.  p. 050 9294 548 ma ja ti 
klo 18-20. http//www.aal.fi
Al-Anon ryhmät alkoholiongel-
maisten läheisille, Hatsalankatu 37 
su ja ti klo 19. Tied. p. 040 8540 558 
ryhmäaikana klo 19-20. Muina aikoi-
na, p. 040 5579 470.
Asukastupa Koillistuuli, Saarijär-
ventie 9, p. 2634 988. Avoinna ma-
pe klo 9-15. 
Esikoislestadiolaisten seurat su 
7.2. klo 13 Kettulan seurakuntako-
dissa, Jäniksenpolku 2.
Imetystukiryhmä joka toinen viik-
ko, joko keskustassa NNKY:n perhe-
kahvilassa, Myllykatu 5 ma klo 18-
19.30 tai Petosen asukastuvassa, 
Pyörönkaari 19 ti klo 18-19.30. Lisä-
tietoja, p. 040 7283 654 tai www.
kuopionimetystukiryhma.net 
Irti huumeista puhelinpäivystys 
ma-pe klo 18-21, p. 0203 -22388. Lä-
heisryhmät, p. 040 8459 052. 
Katiska, Särkiniemen asukastu-
pa, Rimpitie 2 avoinna arkisin klo 
10-16, p. 017 2822 239. 
Kirkon Ulkomaanavun tuotteita 
myytävänä arkisin tilaisuuksien ai-
kana Keskusseurakuntatalon aulas-
sa, Suokatu 22.
Kompassi Kuopion monikulttuu-
rikeskus, Myllykatu 1-3. Avoinna 
ma-pe klo 8.30-15, p. 044 7872 872. 
Ilmaiset suomen kielen kurssit ma 
klo 9-12, ti klo 17-18.30 ja to klo 10-
12. Kansainvälinen kahvila ke klo 15-
17. www.puijola.net/kompassi
 Kriisikeskuksessa puhelinpäivys-
tys joka päivä klo 16-23, p. 2627 738 
ja 2627 733. Ajanvaraus klo 8-23.
Kotikulma, kohtaamispaikka 
avoinna ark. klo 8.30 -15. Kuopion 
Setlementti Puijola ry, Jalkasenkatu 
7, p. 050 3727 900.
Kuopion A-Kilta, Mäkikatu 11, 
käynti päihdeosaston rak. päädystä. 
Avoimet vertaistuki-/keskusteluryh-
mät päihteettömyyden tukemiseksi 
ma, ti, ja to klo 18, p. 045 1134 245 
ryhmäiltoina. www.kuopionakilta.fi

Kuopion mielenterveystuki ry. 
Koljonniemenkatu 2 II krs. P. 017 
2618 828,  040 7331 713, 046 6218 
133.
Kuopion Työttömät ry. Suokatu 18. 
Avoinna ma-pe 8-15, p. 050 4400 
900. www-kuty.fi.
Länsi-Puijon asukastupa avoinna 
ma - pe klo 9-16. Ruokapäivät ti, to 
ja pe  klo 11-13.
Maallikkoasiamiestoiminta tarjo-
aa maksutonta apua virastoissa asi-
oimisessa ja palvelujen löytämises-
sä. Päivystys p. 040 5464 597 arkisin 
klo 10-20. Päivystys maanantaisin 
klo 14-17 Kauppakatu 40-42 II krs. 
www.maallikkoasiamies.fi
Narsismia kohdanneiden vertais-
tukiryhmä maanantaisin klo 18 Ma-
jakassa, Minna Canthinkatu 4 C 3.
krs. narsistienuhrit.kuopio@wippies.
fi
Nimettömät narkomaanit toipu-
vat –ryhmä maanantaisin klo 18 
Kauppakatu 44 (Vinkkeli). Käynti 
päätyovesta.
NMKY, Kauppakatu 42-44. Elämän-
katsomuspiiri joka tiistai klo 9.
NNKY:n Itu -puhelinpäivystys ja 
tukipalvelu yllätysraskaustilanteis-
sa ja abortin jälkeen ilmenneissä 
kriiseissä ma-pe klo 17-21, p. 044 
5766 670. www.ituprojekti.net 
Omaiset mielenterveystyön tuke-
na Itä-Suomi ry Mielenterveyspoti-
laiden ja -kuntoutujien omaisten 
päiväkahvit to 11.2. klo 14-15.30 Ma-
jakassa, Minna Canthin katu 4 C 3. 
krs. Runo jonka haluan jakaa. 
Petosen asukastupa Pyörönkaari 
19, 2. krs. Avoinna ma-to klo 9.30-18, 
pe 9.30-17, p. 3644 597.
Pohjois-Savon aivohalvausyhdis-
tys Alavan palvelutalossa tiistaisin 
salijumppa klo 13.30 ja allasjumppa 
klo 14.30. Suokadun palvelutalossa 
allasjumppa ke klo 17. Puijonlaakson 
palvelutalossa kuntosali to klo 13.
Portti, terveysneuvonta- ja väli-
neiden vaihtopiste suonensisäises-
ti huumeita käyttäville, Vuorikatu 
31-33. Avoinna ti ja to klo 16-18. Asi-
ointi nimettömänä. 
Päihdeklinikka Puistokatu 14-16, 2 
krs. Päivystys vastaanotto ma - pe 
klo 9-11. Ajanvaraus alkaen klo 8, p. 
183 672. Päihdeosasto, Mäkikatu 11 
p. 183 684.

Rikosuhripäivystys käytännön 
neuvoja, ohjausta ja henkistä tukea. 
Palvelupiste/Kriisikeskus, p. 2627 
738. Auttava puhelin, p. 0203-16116, 
ma-ti klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21. 
Help line p. 0203-16118 ma-ke klo 
15-18.  Juristin puhelinneuvonta ma-
to klo 17-19, p. 023-16117.  www.riku.
fi 
Sanan ja rukouksen aamu perjan-
taisin klo 8 Eelim - temppelissä, Vuo-
rikatu 29 (toimiston ovi).
Sotaveteraanimuseo ja kahvila 
Tulliportinkatu 37 rakennus D. 
Avoinna 31.5.10 asti ryhmille. Vara-
ukset p. 2811 130 klo 9-13. 
Suomen Sairaanhoitajain Kristil-
linen Seura 1.2. klo 18.30 Mummon 
mökissä, Puijonkatu 10. Lähetystyö. 
Turvakoti- ja lastensuojelu 24h/
vrk p. 017 183 393. Perhekriisiyksik-
kö, Lastentie 1.
Vertaisryhmä itsemurhan tehnei-
den läheisille to 11.2. klo 18 Mielen-
terveysseuran koulutustilassa, Myl-
lykatu 8, sisäpiha 2 krs. Tied. Riitta 
Mäntylä, p. 044 3212 725. Anneli 
Hartikainen, p. 040 8324 955.
Virvatuli ry:n lahjoitusruokajake-
lu Männistön koululla ti tai pe klo 
10. 
Yhden Vanhemman Perheiden 
Liitto ry:n eroinfo ma-to klo 10-16, 
ke klo 10-19, p. 020 7749 800.
Yksinhuoltajien Kanava ry tiistai-
iltaisin, Kotopolku 7, Siilinjärvi. Tied. 
Marjut Kankkunen, p. 040 7332 197.
KIRPPUTORIT:
Kierrätyskeskus, Telkkistentie 6. 
Avoinna ma-pe klo 8-15, p. 044 7148 
004. 
Kirpputori Toivonsäde, Asematie 
11, Siilinjärvi. Avoinna ma-pe 10-18, 
la 10 -14.30, p. 044 5471 629.
Kehitysmaakauppa Elämänlanka, 
Torikatu 17. Ma-pe klo 11-17, la klo 
10-15,  p. 2614 774.
Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen 
kirpputori, Kuninkaankatu 23. 
Avoinna ma-to klo 10-16, pe klo 10-
13. Tiedustelut 040 7092 430. 
Rihma, Puijonkatu 39. Avoinna ark. 
klo 10-17 ja la klo 10-15, p. 2612 004.  
Otamme vastaan kuolinpesiä.
Vapaaseurakunnan kirppari 
Ropo, Käsityökatu 28. Avoinna ma-
pe klo 10-17, la 10-14, p. 3623 614. 

Rukouskoulutus ma paritt.vk. klo 17-
19.30, ”Seurakunta rukoilee”. 
Jumppa naisille ti klo 12-13.30.
Raamattupiiri ke parill.vk klo 18-
19.30.
Alfa-kurssi to klo 18-20.30.
Kritot: Nuoret aikuiset ti klo 18-20.
Aikuiset ke klo 11-13.
Aikuiset to klo 18-20. Diakoniakeskuk-
sessa.
”Huolehtimisesta luottamukseen” 
31.1. klo 18-20.30. Anna-Liisa Val-
tavaara.
”Perjantai Kristukselle” pe 5.2. klo 
18. Marja-Liisa Tykkyläinen. Ylistys 
Jaspe.

SUOMEN LUTERILAINEN 
EVANKELIUMIYHDISTYS
Raamattu- ja lähetyspiiri to 28.1. klo 
18.30 Keskusseurakuntatalon Aaronis-
sa. Aletaan Uskon ABC -jakso.
Evankeliset opiskelijat to 4.2. klo 19 
Reetalla ja Jukalla, Taivaanpankontie 6 
C 19, mukana Turkka Aaltonen.

Kuopion osaston vuosikokous to 
11.2. klo 18 Keskusseurakuntatalon 
Aaronissa ja raamattu- ja lähetyspiiri 
klo 18.30, aiheena Uskon ABC.
Evankelisten opiskelijoiden kotisi-
vut www.sley.fi/eo/html/fi/kuopio.
html
Itä-Suomen piirin työntekijä Johannes 
Häkämies, p. 050 3212 938, johannes.
hakamies@ sley.fi

KUOPION YMPÄRISTÖN 
RAUHANYHDISTYS, 
Ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella osoitteessa 
www.kuopionrauhanyhdistys.net.
Lauluseurat ke 27.1. klo 19.
Seurat to 28.1. klo 13 Vehmersalmen 
palvelukeskuksessa, Vehmersalmentie 
2240. 
Avioparien ilta pe 29.1. klo 18. 
Myyjäiset la 30.1. klo 17. Ruokailu 
klo16.
Seurat su 31.1. klo 15. 
Tiistaikerho ti 2.2. klo 10.30. 

Lauluseurat ke 3.2. klo 19. 
Seurat la 6.2. klo 19.  
Perhekerho ti 9.2. klo 9.30.
Lauluseurat ke 10.2. klo 19.  

HERÄTTÄJÄYHDISTYS, 
Kuninkaankatu 22 
Avoinna ke klo 10-13,
virsituokio klo 11-12.

LÄHETYSKAUPPA VAKKA, 
Kuninkaankatu 22
Avoinna ti-pe klo 11-15, la klo 11-14.
Silmälasikeräys myös meillä. Timo 
Lappalainen vie vanhat silmälasit Na-
mibiaan.
Vakkatalkoot pe 29.1. klo 12 alkaen. 
Teemme lähetysperhosia.

AHOLANSAARI 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset,
p. 050 4641 000, www.aholansaari.fi
aholansaari@aholansaari.fi
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AJANKOHTAISTA

TÄYDENNYSKOULUTUSTA

• Opetus- ja kasvatusala

• Sosiaali- ja terveysala

• Esimiesvalmiudet

• Työyhteisöjen kehittäminen

• Juridiikka

www.uku.fi /kesayliopisto
puh. 044 746 2840, kuopion.kesayliopisto@uef.fi

Kristillinen

   
Kuopio puh. 044-36 25 820

Palvelemme laadukkaasti suoraan kotiin
Myös ilt. ja viikonloppuisin

s e u r a k u n n i s s a  t a p a h t u u

Seurakuntayhtymältä  
5000 euroa Haitiin
Kuopion ev.lut.seurakuntayh-
tymän kirkkoneuvoston myönsi 
5 000 euron avustuksen Haitin 
katastrofien uhrien auttamiseen. 
Rahat välitetään Kirkon ulkomaa-
navun kautta.

Kirkon ulkomaanapu on aloit-
tanut avustustyöt Haitissa välit-
tömästi maanjäristyksen jälkeen. 
Humanitaarisen avun tarpeessa 

Haitissa on ainakin kolme miljoo-
naa ihmistä.

Ansiomerkkejä 
kuopiolaisille
Kirkon lapsi- ja nuorisotyön an-
siomerkki on myönnetty Alavan 
seurakunnan nuorisotyönohjaaja 
Susanna Pakkala-Koskelaisel-
le, Tuomiokirkkoseurakunnan 
nuorisotyönohjaaja, diakoni Pirjo 
Rissaselle sekä Vehmersalmen 

seurakunnan nuorisotyönohjaaja 
Jatta Utriaiselle.

Ansiomerkit jaettiin kirkon 
lapsi- ja nuorisotyönohjaajien neu-
vottelupäivillä tammikuun alussa.

Kivelästä rovasti
Piispa Wille Riekkinen on myön-
tänyt rovastin nimen ja arvon vs. 
hiippakuntadekaani Kimmo Ki-
velälle.

u u t i s i a
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Kun naiselta poistetaan rinta, mi-
kä elämässä muuttuu? Kaksitoista 
rintasyöpään sairastunutta naista 
tuli paljaalla kehollaan ja kerto-
muksillaan mukaan valokuvataitei-
lija Leena Louhivaaran projektiin, 
joka esittäytyy Kuopiossa VB-va-
lokuvakeskuksella 
28.2. saakka. Naiset 
saivat olla mukana 
tekemässä omaa 
kuvaansa ja puhua 
kokemuksistaan ja 
tunteistaan. 

”Eikö meillä 
kaikilla ole kaipuu 
olla yhtä itsemme 
kanssa, vajavaisina-
kin”, kysyy kuvaaja 
kuunneltuaan ker-

tomuksia vieraudesta ja häpeästä. 
” Ei enää sitten kun –elämää!” 

Louhivaara kertoo naisten selviy-
tymisestä puhuttelevien kuviensa 
keskellä.

Ulla Remes
Uusi, mittava infor-
maatioteknologinen 
aluepalvelukeskus 
aloittaa toimintansa 
helmikuussa.
Kuopion seurakuntayhtymän yhte-
yteen laajentuu Itä-Suomen alueelle 
it-aluepalvelukeskus, joka palvelee 
52 seurakuntaa. Pääosa mukana 
olevista seurakunnista on Kuopi-

on hiippakunnasta, mutta mukana 
ovat lisäksi Hankasalmi ja Kon-
nevesi Keski-Suomesta ja esimer-
kiksi Kitee ja Kesälahti Mikkelin 
hiippakunnasta. Aiesopimukset 
hankkeesta on hyväksytty, osa 
seurakunnista vielä vahvistaa asian 
luottamuselimissään.

Tietohallintopäällikko Martti 
Ängeslevä Kuopion isäntäseura-
kunnista kertoo, että uusia työnte-
kijöitä rekrytoidaan parasta aikaa. 
Yksikköön tulee kaiken kaikkiaan 
yhdeksän työntekijää, joista osa 
siirtyy siihen ns. vanhoina työn-

tekijöinä. Toiminta alkaa 1.2.2010. 
Yhteistyössä olevien seurakuntien 
edustajat olivat koolla Kuopiossa 
suunnittelukokouksessa toissa per-
jantaina.

Talouspäällikkö Margit Seita-
vuo Valtimon seurakunnasta odot-
taa hyvällä mielellä laajentumista: 
”Alueellinen yhteistyö tuo lisäarvoa 
siinä, että atk-palveluille on tietty 
tuki, vaikka tuohan se lisälaskua-
kin.”

Ulla Remes

r i s t i v e t o aR i s t i v e t o a  k u l k e e  m u k a n a  m e n n e e n  v i i k o n  t a p a h t u m i s s a

Ekumeenisen rukous-
viikon ristisaattue on 
järjestetty Siilinjärvel-
lä jo toistakymmentä 
kertaa. Järjestäjien mu-

kaan siihen on yleensä osallistunut 
satakunta ihmistä, eikä määrästä 
viime keskiviikkonakaan kovin 
kauaksi jääty.

Kierros alkoi ortodoksiselta 
kirkolta ja jatkui Vapaakirkon se-
kä Helluntaiseurakunnan kautta 
evankelisluterilaiseen kirkkoon. 
Jokaisessa pysähdyspaikassa vie-
tettiin pieni rukoushetki, kuultiin 
puheita ja musiikkia. Välimatkat 
taitettiin jalkapatikassa, yhtenä 
kulkueena, lyhtyjä ja kynttilöitä 
kantaen.

Pekka Savolainen toimi en-
simmäistä kertaa elämässään 
kulkueen nokkamiehenä ja ristin 
kantajana.

”Minun piti uhrautua, kun ku-
kaan muu ei suostunut tehtävään”, 
Savolainen nauroi.

Muuten Savolainen on jo risti-
kulkueen vanha kävijä.

”Olen ollut poissa vain kerran 
koko sinä aikana, kun näitä jär-
jestetty.”

”Jokaisessa kirkossa oli tänään-
kin hieno tunnelma.”

Kulkueen ensikertalaisiin puo-
lestaan kuului isoskoulutuksessa 

oleva Ville Hiekka-aho.
”En vielä viime vuonna edes 

tiennyt tällaisesta, nyt tulin tänne 
isoskoulutuksen tiimoilta.”

”Tämä oli ihan jännä kokemus, 
erityisesti ortodoksisen kirkon 
kuorolaulu kuulosti hienolta, se 
oli niin erilaista.”

”Varmasti osallistun myös ensi 
vuonna.”

Ekumeenista rukousviikkoa 
vietetään joka vuosi samaan ai-
kaan, 18.-25. tammikuuta. Silloin 

liitytään kristittyjen yhteiseen 
rukousketjuun maapallon ympäri, 
sillä rukousviikkoa vietetään aina-
kin 75 eri maassa. Ekumeeninen 

rukousviikko tarjoaa mahdollisuu-
den yhteiseen rukoukseen, yhtei-
seen iloon ja toisiltamme oppimi-
seen.

Heli Haring

Ekumeniaa paukkupakkasessa
Hyisestä säästä huolimatta ristikulkue keräsi väkeä Siilinjärvellä.
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Martti Ängeslevältä ( vas.) kyselivät IT-aluekeskuksen asioista Valtimon seurakunnan talouspäällikkö Margit 
Seitavuo ja Joroisten seurakunnan talouspäällikkö Tuula Anttonen. 

Seurakuntien atk-palvelu laajenee

”Suomalaisella sisulla vedin kier-
roksen, pakkaselle en halunnut 
antaa periksi”, Ville Hiekka-aho 
tuumasi.

Pekka Savolainen johdatti kulkuetta pimeässä tammikuun illassa.

Saa katsoa
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Kuopion ev.lut.
seurakuntayhtymän

      HAUTAUSTOIMI
         hakee

----------------------------- ----

          KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ
Hautausmaiden ja kiinteistöjen ulkoalueiden

peruskunnostus ja hoitotöihin v. 2010
palkataan 18 vuotta täyttäneitä henkilöitä.

Työsuhteet kestävät 2 - 6 kk.
TÖIHIN HAETAAN 1.-15.2.

                VÄLISENÄ AIKANA INTERNETIN KAUTTA
www.kuopionseurakunnat.fi/hmkesatyot

Valituille ilmoitetaan kirjallisesti 31.3.2010 mennessä.

Lisätietoja tarvittaessa puistopäällikkö
  Aarne Laukkanen, p. 040 4848 237.
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t a p a h t u m a t
Opintopiiri ikäsinkuille

Jos takana on jo 50 vuotta elämää ja elät yksin, 
tarjolla on opintopiiri elämästä, ihmissuhteista ja 
uskosta. 
Piiri aloittaa Kallaveden kirkolla (Rauhalahdentie 
21) maanantaina 1.2. klo 18 ja kokoontuu viisi 
kertaa.
Ilmoittautumiset Kallaveden seurakunnan toimis-
toon puh. 040 4848 327. Piirin ohjaajana on pas-
tori Raili Rantanen. Ryhmään mahtuu 12 sinkkua.

50 vuotta takana, mitä edessä?

Kaikkihan me vanhenemme
Oletko siirtynyt tai siirtymässä eläkkeelle? 
Puijon seurakunta kutsuu viettämään Valon päi-
vää keskiviikkona 3.2. klo 12 – 15 Puijon kirkolle 
(Taivaanpankontie 3).
Professori Olli-Pekka Ryynänen alustaa aihees-
ta ”Kaikkihan me vanhenemme”. Keskustelua ja 
kahvit.
Valon päivän järjestävät Puijon seurakunnan va-
paaehtoiset.

Valon päivä eläkeläisille.
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R iitta Huittinen tunsi 
vetoa vapaaehtoistoi-
mintaan jo työelä-
mässä ollessaan. Nyt 
eläkepäivinä siitä on 

tullut entistäkin tärkeämpi osa elä-
mää.

”Kun yhteen paikkaan lupautuu, 
niin kohta kysytään jo toisaallekin. 
Jotkut tuttavat kauhistelevat, että 
miten minä jaksan. Mutta olen tot-
tunut tekemään ja olemaan aktiivi-
nen. Kyllä minulle jää aikaa myös 
jumppaan, kielten opiskeluun ja 
matkusteluun.”

Tällä hetkellä kalenteri täyttyy 
muun muassa Kultaisen iän kerhon 
vetämisestä Männistön seurakun-
nassa, seurakunnan luottamustoi-
mista sekä auttelusta sotaveteraani-
yhdistyksessä ja Tuglas-seurassa.

Havahtumisen hetki 
Pitkärannassa
Käänteentekevä kokemus Huitti-
selle oli eräs reissu Pitkärantaan 

toistakymmentä vuotta sitten.
”Oli Männistön seurakunnan 

vuoro viedä sinne joululahjoja ja 
lähdin mukaan matkaan. Muistan, 
kuinka vierailimme rähjäisessä ta-
lossa vanhan pariskunnan ja hei-
dän aikuisen, poliota sairastavan 
tyttärensä luona. Tyttären toinen 
jalka oli sairauden runtelema ja hän 
käveli lonksuvien kainalosauvojen 
varassa. Kasvoiltaan hän oli ääret-
tömän kaunis. Ajattelin, että jos 
hän olisi syntynyt 200 kilometriä 
lännenmpänä, hänellä varmasti olisi 
perhe ja työpaikka.”

”Hetkeä myöhemmin tajusin, et-
tä Suomihan olisi voinut hävitä so-
dan. Silloin meilläkin olisi kenties 
samanlaiset olosuhteet kuin tuolla 
perheellä. Päätin, että jos vain jotain 
voin tehdä sotaveteraanien hyväksi, 
sen myös teen.”

Kun Huittinen jäi eläkkeelle 
Paloahon koulun johtajan virasta 
vuonna 2001, hän lepäsi ensimmäi-
sen vuoden. 

”Mutta sitten minut houkuteltiin 

tekemään vapaaehtoistyötä - sotave-
teraanien hyväksi. Tietenkin suos-
tuin. Silloin annoin pikkusormen ja 
vapaaehtoistyö vei mukanaan.”

Kultaisen iän tarinoita
Kultaisen iän kerho on pyörinyt 
Männistön seurakunnassa vuoden 
ajan. Osallistujat ovat diakonien ja 
kaupungin kotipalvelun valitsemia, 
yksin asuvia vanhuksia. Huittinen 
vetää kokoontumisia yhdessä dia-
konissa Ulla Halosen kanssa.

”Koen vanhustyön erityisen lä-
heiseksi. Meidän kerholaisillamme 
on rikas, pitkä elämä takanaan ja 
tykkään kuunnella heidän tarinoi-
taan.”

”Olen kiinnostunut historiasta ja 
kerholaiset ovat eläneet monenlai-
set historian vaiheet läpi, heiltä voi 
oppia paljon.”

Kultaisen iän kerho kokoontuu 
joka toinen torstai aina neljäksi 
tunniksi kerrallaan. Alkuhartau-
den jälkeen on kuulumisten vaih-

toa, ruokailua ja kahvittelua sekä eri 
teemojen mukaista ohjelmaa.

”Yritämme keksiä sellaisia virik-
keitä, joita voi soveltaa kotonakin. 
Meillä on ollut muun muassa tuoli-
jumppaa ja askartelua.”

”On ollut ihana nähdä kuinka 
kerholaiset nauttivat kokoontumi-
sista ja oikein odottavat seuraavaa 
kertaa.”

Huittista harmittaa, että ihmisiä 
on nykyään yhä vaikeampaa saada 
innostumaan vapaaehtoistyöstä.

”Arvomaailma on selvästi koven-
tunut, ajatellaan ensisijaisesti omaa 
pärjäämistä.”

”Paljon puhutaan ihmisten yk-
sinäisyydestä, mutta sekin varmasti 
helpottaisi, jos hakeuduttaisiin roh-
keasti vapaaehtoistyön pariin. Sieltä 
löytyy niin monenlaista tekemistä ja 
sosiaalisia suhteita.”

Ei unta ilman iltarukousta
Omaa suhdettaan kirkkoon Huit-
tinen kuvaa hyvin maanläheiseksi 

ja arkiseksikin.
”Kirkko antaa elämälle pohjan ja 

minulla on tietynlainen lapsenusko, 
joka on säilynyt läpi elämän.”

”En kuitenkaan ole kauhean ak-
tiivinen jumalanpalveluksissa kävi-
jä.”

Sitäkin tiiviimmin Huittinen pi-
tää kiinni iltarukouksesta.

”En varmaankaan osaisi edes 
käydä nukkumaan ilman sitä. Mi-
nulle se on yksi tapa purkaa päivän 
huolia.”

Jos aikataulu antaa periksi, aa-
muhartauden kuunteleminen kuu-
luu päivän ohjelmaan.

”Muussa tapauksessa huikkaan 
kotoa lähtiessä yläkerran Herralle 
hyvät huomenet.”

Kaikkein tärkeimpänä uskone-
leenä Huittinen pitää kuitenkin lä-
himmäisten kunnioittamista.

”Kun osaisi olla lähimmäisilleen 
hyvä eikä loukkaisi ketään. Siinä on 
oppimista joka päivälle.”

Heli Haring

”Vapaaehtoistyö on yksi isoista ilonlähteistä elämässäni. Tällaiselle yksineläjälle se tarjoaa mahdollisuuden solmia uusia sosiaalisia suhteita”, Riitta 
Huittinen kuvailee. 

Pikkusormi sotaveteraaneille
Vapaaehtoistyö on vienyt Riitta Huittisen mukanaan.

”Minulle on
aina ollut

itsestäänselvyys, 
että teen

vapaaehtoistyötä.
Kun saan olla 

terve ja on
järkikin tallella, 

haluan olla
hyödyksi”,

Riitta Huittinen 
pohtii.

Ari-Pekka Keränen
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